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1. Úvod 

V regionu Litomyšlska a Vysokomýtska provádím od roku 1988 povrchové sběry, 

které jsem se pro pravěké období pokusil shrnout v podobě detailního soupisu, popisu a 

vyhodnocení vazeb na přírodní prostředí ve své diplomové práci na tehdejší Vysoké škole 

pedagogické v Hradci Králové (dále jen VŠP; dnes Univerzita Hradec Králové) a získaný 

archeologický materiál dále vyhodnotil v diplomové práci obhájené na Ústavu pro pravěk a 

ranou dobu dějinnou na FF UK Praha. Poznatky o raném středověku jsem publikoval 

samostatně bez vazby na žádnou z diplomových prací ( především Vích 2000). 

Cílem následujících řádků je shrnout všechny poznatky z příslušného území ke dni 31. 

5. 2005. 

2. Vymezení regionu 

Region, který je středem našeho zájmu, tvoří povodí horního toku řeky Loučné. Jako 

bod rozdělující horní tok Loučné od dolního, ležícího již v úrodné oblasti České tabule, byl 

stanoven katastr Vysokého Mýta, který byl do práce ještě zahrnut. Ze severu a severovýchodu 

je povodí Loučné ohraničeno povodím Tiché Orlice, z východu, jihovýchodu a jihu povodím 

Svitavy a Svratky, od jihozápadu pak povodím Novohradky, která, ač sama přítokem Loučné, 

leží již mimo oblast našeho zájmu. 

Geomorfologicky lze sledovaný region vymezit jakožto větší část Trstěnické tabule, na 

severu zasahující téměř až k tabuli Třebechovické. Hranice vymezeného regionu zde tvoří 

katastry Dvořisko, Nořín, Kosořín, Zálší, Vračovice, Voděrady, Džbánov u Litomyšle, Horní 

Sloupnice, Vlčkov, Němčice, Zhoř, Kozlov. Na východě region ohraničuje Třebovské 

mezihoří - katastry Pazucha, Kozlov, Strakov, Janov, Čistá, Trstěnice, Karle. Jižní hranice 

sledovaného regionu dále pokračuje po katastrech K větná, Lezník, Střítež, Široký Důl, Lubná, 

Budislav, Olšany u Chotěnova, Makov, Suchá Lhota. Sebranice, Lubná, Budislav, Jarošov, 

Olšany, Vidlatá Seč, Makov, Suchá Lhota, Javorník, Zádolí, Pustina, přičemž nejjižnější část 

Trstěnické tabule leží již mimo oblast našeho zájmu. Konečně na západě, kde Trstěnická 

tabule hraničí s tabulí Chrudimskou, pokračuje hranice po katastrech Javorník, Javorníček, 

Libecina, Pustina, Svařeň, Domoradice, Sedlec, Vraclav a Vysoké Mýto (Demek 1965; 

Prokop a kol. 1968). 

3. Přírodní podmínky 

Z geomorfologického hlediska lze vymezený úsek Trstěnické tabule lze rozdělit na 

dvě základní části. Jižní, zahrnující severní partie Vraclavského hřbetu, tvořeného poměrně 
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plochou krajinou, ovšem oproti okolní krajině výrazně převýšenou (Vraclav 337 m n.m., 

Sedlec 366m n.m., Domoradice 370m n.m.), ze strany Chrudimské tabule narušenou hluboce 

se zařezávajícími údolími. Severní část regionu pak vyplňuje kotlina s protékající řekou 

Loučnou, orientovaná ve směru jihovýchod - severozápad, dno kotliny se od jihovýchodu 

postupně svažuje k severozápadu (sestupný směr Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Vysoké 

Mýto). Její stěny se na svém obvodu (s výjimkou západní, otevřené části) postupně zvedají až 

do nadmořské výšky kolem 400- 500 m n.m. 

Geologicky region charakterizuje druhohorní slínové a opukové podloží, pouze na 

Budislavsku se výskytují pískovce a bioticko - amfibolitické diority (Svoboda a kol. 1990). 

Na dané geologické podloží nasedá v širokém pásu podél levého a především pravého 

břehu Loučné vrstva spraše krytá hnědozemí, kterou v severním sousedství Vysokého Mýta, v 

okolí Hrušové, v úzkém pásu podél Loučné přibližně mezi Cerekvicí nad Loučnou a 

Litomyšlí a v okolí Horního i Dolního Újezda střídají rendzinové půdy a boroviny. Dalším 

hojně rozšířeným půdním typem jsou zde mírně podzolované půdy, setkáme se s nimi v 

jižních jihovýchodních a východních okrajových partiích regionu, především kolem Janova, 

Karle, Sebranic, Budislavi, Horního a Dolního Újezda. Situaci zpestřují četné ostrovy a 

ostrůvky štěrkopísčitých půd (Válek 1964). 

Původní rostlinný pokryv můžeme rozdělit do následujících skupin: 

a) luhy a olšiny v těsné blízkosti vodních toků; 

b) dubohabrové háje zaujímající největší rozlohu, především v širším okolí vodních 

toků; 

c) acidofilní doubravy při severním a severovýchodním okraji území- oblast Voděrad, 

Horní Sloupnice, Němčice, Vlčkova - a při jižním a jihovýchodním okraji - Čistá, 

Trstěnice, Horní Újezd, Dolní Újezd, Desná, Vidlatá Seč; 

d) bikové a květnaté bučiny v okrajových, výše položených partiích regionu -

Džbánov u Litomyšle, Janov, Karle, Chmelík, Lubná, Sebranice (Mikyška a kol. 

1970); 

Z hlediska klimatických podmínek jsou nejpříznivější podmínky v okolí Vysokého 

Mýta - mírně vlhké s mírnou zimou, průměrnou roční teplotou 8 oc a průměrnými ročními 

srážkami 650 - 700 mm. S přibývající nadmořskou výškou se podmínky zhoršují, klima lze 

charakterizovat jako vlhké s mírnou zimou až vlhké vrchovinné, přičemž průměrná roční 

teplota klesá místy až na hodnotu mezi 6 - 7 °C, roční srážky naopak vystupují až na 700 -

800 mm za rok (Válek 1964). 

2 



Nejvýznamnějším tokem oblasti je řeka Loučná, patřící k tokům druhého řádu. 

Pramení na českomoravském pomezí na katastrálním území Karle a tvoří hlavní, excentricky 

umístěnou osu krajiny orientovanou jihovýchod- severozápad. Po té, co na území Vysokého 

Mýta opouští svůj horní tok, pokračuje dále až do řeky Labe. Pro pravěké osídlení jsou 

významné i vodoteče vyšších řádů, především přímé přítoky Loučné, z pravobřežních přítoků 

jsou to Končinský potok, Sloupenský potok a některé bezejmenné vodoteče, jako např. potok 

pramenící na katastru Kornic. Z levobřežních jsou nejvýznamnější Jalový potok, říčka Desná 

a Makovský potok. 

4. Dějiny bádání v regionu 

První archeologické aktivity v regionu zjistitelné uskutečnili na hradišti v Benátkách 

v roce 1892 1. A. Jíra a JUC. Svoboda (křestní jméno druhé osoby bohužel neznáme; Skutil 

194 7/48, 60). V meziválečném období se archeologickými památkami zabývali na 

Litomyšlsku J. A. Jíra a A. Tomíček, z nichž druhý shrnul své poznání v krátké průkopnické 

práci "Stezka Trstěnická a pole Hrutovská, nástin dějin Litomyšlska, Poličska a Mýtska do 

roku 1265" (Tomíček 1926). Předválečné poznatky o pravěku Vysokomýtska shrnul v článku 

"Nálezy na Vysokomýtsku" K. Prudič ( 1931 ). Dosud asi nejvýznamnější dílo týkající se 

pravěku regionu, obsáhlý příspěvek "Z nejdávnější minulosti Litomyšlska a Poličska" z pera 

J. S kutila vyšel v časopisu "Od Trstenické stezky" r. 194 7/48. Autor do něho mimo muzejních 

fondů zahrnul i starší, mnohdy ojediněle publikované zmínky o pravěkých nálezech spolu s 

výsledky dotazníků škol. Mimoto zde po válce přibližně od padesátých let působili soukromí 

sběratelé - zvídaví starousedlíci, díky nimž se řada nálezů či alespoň informací o nich 

zachovala až do dnešních dnů. 

Od šedesátých let se zdejšímu kraji začínají věnovat, byť většinou jen okrajově, také 

profesionální archeologové. I když byly výzkumy zaměřeny především na poznání 

středověku, přesto na některých z nich byly získány i pravěké artefakty. Jednalo se o výzkumy 

L. Skružného a L. Hrdličky na vraclavském hradišti v šedesátých letech (Skružný 1961; týž 

1962), výzkum L. Skružného ( 1965a, 51) na hradišti v Benátkách r. 1964, sběry P. Charváta 

v letech sedmdesátých (Charvát 1978; Charvát 1981) a výzkum M. Richtera a 1. Sigla 

v Tisové-Starém Mýtě od sedmdesátých do počátku devadesátých let (např. Sigl 1981 ). 

Pracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové, 1. Sigl a V Vokolek, kromě výzkumu 

v Tisové-Starém Mýtě, prováděli v regionu též menší záchranné práce, výzkumy a sběry v 

Cerekvici nad Loučnou, Peklech, Vysokém Mýtě - čistící stanici, Osíku - cihelně (Vencl 

1965a; Sigl - Vokolek 1977, 8, 1 O; tíž 1978, 8, ll; tíž 1979, 6-8; tíž 1980, 2; Vokolek 1982; 
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Vokolek 1993b ). Nejnovějšími archeologickými akcemi jsou záchranné práce J. Hudce -

pokračování výzkumu v cihelně v Osíku (Hudec 1996), společnosti Archaia - záchranný 

výzkum v Litomyšli v areálu restaurátorské školy (Marešová 1997) a M. Bekové z okresního 

muzea v Rychnově nad Kněžnou - záchranný výzkum ve Vysokém Mýtě - cihelně 

"Krétě"(zatím pouze informativně Beková 2001, 14). 

5. Prameny 

Při zpracovávání tématu jsem vycházel z následujících zdrojů: 

a) ústní svědectví pamětníků o archeologických nálezech dnes již neexistujících 

b) soukromé sbírky a nálezy 

c) zprávy v literatuře 

d) muzejní fondy 

e) archiv nálezových zpráv v Archeologickém ústavu AVČR v Praze 

f) vlastní povrchové sběry 

g) údaje ze soukromého archivu Slavomila Vencla k okresům Svitavy a Ústí nad 

Orlicí, S. Venclovi děkuji zajejich poskytnutí 

5.1 Ústní svědectví 

S archeologickými nálezy se laická veřejnost vždy setkávala při nejrůznějších 

příležitostech (zemní práce, polní práce apod.), řada takto objevených památek však byla 

dříve či později po svém objevu z neznalosti či dokonce záměrně zničena (přes zvýšenou 

památkovou péči v moderní době se tak děje stále, především v oblastech ležících na periferii 

zájmu archeologů). Přesto však takovýto objev zůstává po jistý čas v paměti lidí. Obecnou 

charakteristikou takovýchto zpráv je na jedné straně špatná určitelnost nálezů (neodborník 

nerozpozná důležité znaky, podle kterých by bylo možné nález přesněji určit - např. celé 

nádoby nebo jejich části často bývají označené jako "popelnice"), na straně druhé pamětníci 

většinou dokázali dosti přesně určit místo nálezu a s jistými výhradami i nálezové okolnosti. 

Jinými slovy, víme, kde se něco našlo, ale nevíme přesně co. Velkou nevýhodou je dále jistá 

faktická nepřesnost poskytovaných údajů přímo úměrná časovému odstupu (mnohdy 

značnému) mezi dobou uskutečnění nálezu a dobou, kdy je informace poskytována, kvalita 

informace je tak podmíněna čistě subjektivními vlastnostmi zprostředkovatele. Riziko omylu, 

kterým je každé takovéto svědectví nutně zatíženo, tento druh pramene značně znehodnocuje, 

přesto jej nemůžeme zcela vyloučit, protože přináší v některých případech cenná svědectví. 
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Takovéto zprávy pak vždy mohou být významným vodítkem pro cílenější archeologickou 

prospekci. 
Ve sledované oblasti se podařila shromáždit svědectví od následujících osob: Ing. Jan 

Flídr, Trstěnice čp.l69, Václav Havran, Dolní Újezd čp. 218, Ladislav Heblt, Sloupnice čp. 

12, Josef Šmaha, Pekla čp. 20, kterým náleží zvláštní poděkování. 

5.2 Soukromé sbírky 

Památky, které nebyly po svém objevu zničeny, se často stávají součástí soukromých 

sbírek. Soukromou sbírkou zde rozumím soukromou osobou v osobním vlastnictví záměrně 

uchované artefakty při vědomí jejich jisté historické ceny (toto ovšem nevylučuje, že časem 

nedojde k předání předmětů příslušné pověřené instituci), může jít přitom i o artefakt jediný. 

Tyto sbírky pak mohou být nesmírně cenným informačním zdrojem (stranou zde ponechme 

platné znění zákona o památkové ochraně). Velkou nevýhodou těchto sbírek, ať už se časem 

stanou součástí muzejních fondů či nikoliv, je častá absence nálezových okolností, protože jen 

málokterý soukromý sběratel nálezy řádně označí (často spoléhá jen na svoji paměť). 

Výsledným efektem je značné znehodnocení takovéto sbírky pro další vědeckou práci, ať již 

z důvodu úmrtí nálezce nebo jenom díky zcela prostému procesu zapomínání. Odborný 

pracovník se tak dostává do situace, kdy přesně ví, co se našlo, ale neví kde a za jakých 

okolností, tedy situace opačná informacím získaným ústním svědectvím. 

V daném regionu byly zpracovány sbírky: Jaroslava Andrleho, Cerekvice nad 

Loučnou čp. 22, Václava Boštíka, Mladočov, Ing. Jana Flídra, Trstěnice čp. 169, Václava 

Havrana, Dolní Újezd čp. 218, Josefa Holuba, Sloupnice čp. 326, Františka Nováka, 

Sloupnice 9, Lubomíra Sršně, Lánská čp. 7, Litomyšl, Josefa Šmahy, Pekla čp. 20, Františka 

Uhlíře, Cerekvice nad Loučnou čp. 55. Částečně byla v 70. letech V. Vokolkem 

zdokumentována sbírka Josefa Drábka, Desná čp. 23, která je však dnes bohužel nepřístupná 

(podle laskavého sdělení paní Drábkové, manželky sběratele, je dnes pravděpodobně v držení 

syna Václava, přes veškerou snahu se mi s ním nepodařilo navázat kontakt). Ač pro tyto 

soukromé sbírky plně platí výše uvedené řádky, přinesly řadu cenných dokladů o osídlení 

krajiny v pravěku i středověku (např. doklady osídlení jevišovickou kulturou v Cerekvici nad 

Loučnou). Část nálezů je opatřena alespoň pomístními názvy, takže nelze v budoucnosti 

vyloučit dodatečnou lokalizaci. I blíže nelokalizované nálezy mají schopnost v archeologicky 

málo známé krajině podat jisté informace, pokud máme alespoň základní údaje o osobnosti 

sběratele. Lze pak totiž stanovit oblast, ve které dotyčný badatel působil (obvykle okolí místa 
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bydliště) a s velkou mírou pravděpodobnosti tak určit, zda se jedná o nálezy místní či cizí 

provenience (v našem případě je vždy možné bezpečně mluvit o místním původu). 

5.3 Zprávy v literatuře 

Literatury nějakým způsobem se zabývající pravěkem vymezeného regionu existuje 

poměrně hodně, avšak dosti rozdílné kvality. Můžeme ji rozdělit přibližně do dvou kategorií, 

ovšem s vědomím jisté neohraničenosti těchto kategorií a jejich vzájemného překrývání, 

samostatnou kapitolu pak tvoří prameny archivní povahy. 

a) Důležitou kategorií je primární literatura, která si přímo klade za cíl informovat o nových 

archeologických nálezech, případně tyto nálezy nějakým způsobem hodnotí. Jedná se 

především o již zmiňovaný "Nástin dějin Litomyšlska, Poličska a Mýtska (Tomíček 

1926), "Nálezy na Vysokomýtsku" (Prudič 1931) a "Z nejdávnější minulosti Litomyšlska 

a Po1ičska" (Skutil 1947/48). Z novější literatury uveďme alespoň periodika Zpravodaj 

muzea Hradec Králové, dále pochopitelně Archeologické rozhledy a Památky 

archeologické. 

a) Poměrně častá je sekundární literatura typu turistický průvodce, různé dějiny měst a obcí 

apod. Informační hodnota těchto prací je většinou poměrně nízká, především proto, že 

autoři čerpali z literatury předchozí kategorie. V této práci je proto využita pouze ve velmi 

omezené míře. 

b) Ojedinělé zmínky o archeologických nálezech obsahují některé archivní prameny, 

především kroniky. Informační hodnota tohoto typu pramene se ukázala pro daný region 

jako velice nízká, proto bylo nakonec od jejich systematického sledování upuštěno. Projity 

byly následující kroniky (pokud není uvedeno jinak, jsou uloženy ve Státním okresním 

archívu Svitavy se sídlem v Litomyšli, na konci uvádím signaturu, pod kterou je v tomto 

archivu ta která kronika uvedena): 

Cerekvice nad Loučnou - školní kronika (Pamětní kniha pro farní školu Cerekvice 1839), 

uložena, KR 272. 

Dolní Újezd- obecní kronika (Matouš, J.: Pamětní kniha obce Dolního Újezda), KR 227. 

Dolní Újezd- obecní kronika, KR 349. 

Dolní Újezd- školní kronika I. (Pamětní kniha při škole v Dolním Újezdě, založena 1871 

I.), KR 262 . 

Dolní Újezd - školní kronika II. (Pamětní kniha II. při škole v Dolním Újezdě 1890 -

1907, pokračování zpráv pamětní knihy při škole Dolnoújezdské, založené roku 

1871), KR 185. 
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Horní Sloupnice - obecní kronika, (Ho lásek, V: Pamětní kniha obce Sloupnice) uložena 

na Obecním úřadě ve Sloupnici. 

Chotěnov- obecní kronika, KR 433. 

Kaliště - obecní kronika, KR 4 73. 

Lažany - obecní kronika (Beniš,B.: Pamětní kniha obce Lažan, kterou napsal a nakreslil 

Bernard Beniš, řídící učitel v.r.), KR 49. 

Litomyšl - městské osady III. (Pamětní kniha osady města Litomyšle počínaje r. 1915), 

KR 1. 

Litomyšl- městská kronika, KR 457. 

Litomyšl- městská kronika I. (Kronika města Litomyšle založená r. 1921), KR 20. 

Litomyšl - městská kronika ll. (Kronika města Litomyšle, díl ll.), KR 21. 

Litomyšl- městská kronika III., (Kronika města Litomyšle, díl III.), KR 22. 

Litomyšl- školní kronika, KR 314. 

Litomyšl- soukromá kronika (1. Žďárský), KR 395. 

Makov - obecní kronika (Vlastivědná kniha obce Makova, s. 7), KR 261. 

Makov- obecní kronika, KR 499. 

Makov - školní kronika, uložena ve Státním okresním archívu Svitavy se sídlem 

v Litomyšli, KR 488. 

Morašice - obecní kronika, KR 506. 

Morašice- obecní kronika, KR 507. 

Morašice- obecní kronika, KR 508. 

Morašice- školní kronika, KR 106. 

Pohodlí- obecní kronika (Vlastivědná kniha obce Pohodlí), KR 260. 

Pohora- obecní kronika (Kniha pamětních spisů obce Pohory), KR 472. 

Říkovice- obecní kronika (Pamětní kniha, obec Říkovice), KR 46. 

Sebranice- obecní kronika, KR 470. 

Sebranice - obecní kronika, KR 4 71. 

Sedliště- obecní kronika (Pamětní kniha), KR 212. 

Strakov - školní kronika (Kronika české školy ve Strakově), KR 72. 

Střítež- školní kronika, KR 529. 

Suchá Lhota- obecní kronika, KR 431. 

Široký Důl- školní kronika, KR 494. 

Trstěnice- obecní kronika (Pamětní kniha), KR 86. 
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Újezdec- obecní kronika (B. Beniš: Dějiny obce, sepsané v r. 1926 Bernardem Benišem), 

KR 519. 

Vidlatá Seč- obecní kronika, KR 518. 

5.4 Muzejní fondy 

Při práci se jako dostupné a využitelné ukázaly muzejní fondy v Litomyšli, Vysokém 

Mýtě a Hradci Králové, nevyužitý zůstal pro dočasnou nepřístupnost pouze 

fond Východočeského muzea v Pardubicích. Vypovídací schopnost nálezů zjednotlivých 

muzeí je však odlišná v důsledku různého způsobu nabytí předmětů. 

V případě muzeí v Litomyšli a Vysokém Mýtě se jedná především o staré, až na 

výjimky nedostatečně lokalizované artefakty s chybějícími nálezovými okolnostmi získané 

amatérskými badateli nebo náhodnými nálezci (výrazně se zde projevuje fakt, že v těchto 

regionech nikdy dříve nepůsobil profesionální archeolog). Spektrum předmětů je pro tento typ 

fondů charakteristický -jde především o kamenné (především broušené) nástroje, v mnohem 

menší míře jsou zastoupeny nástroje bronzové a keramika, pouze ojediněle i štípaná industrie. 

Přesto již tento soubor sám o sobě naznačuje, že krajina není prosta pravěkého osídlení (Skutil 

1947/48, 76), což v míře více než bohaté potvrdila povrchová prospekce autora posledních 

patnácti let. Zajímavé jsou zvláště nápadné bronzové artefakty (sekery, kopí), které 

v posledních letech mezi nálezy chybí. Vysvětlením je jednak jejich nápadnost (právě proto 

byly sbírány již v minulosti), jednak morálka při předávání nálezů příslušným muzeím -

zatímco dříve bylo předávání nálezů do muzea běžné, dnes se bohužel většinou projevuje 

snaha takovéto vzácnější předměty zpeněžit, o jejich cíleném vyhledávání pomocí detektorů 

z důvodů komerčních ani nemluvě. V muzeích tak máme zachován vzorek jistého, dnes již 

z velké části zničeného druhu hmotného pramene, jehož vypovídací schopnost zůstává 

nenahraditelná. 

Zcela jiná situace nastává u nálezů relativně mladého data získaných většinou 

odborníky. Jedná se o sběry, záchranné akce plošného (cihelny v Osíku a Vysokém Mýtě, 

stavba kravína v Cerekvici nad Loučnou, čistící stanice ve Vysokém Mýtě) nebo liniového 

charakteru a systematické výzkumy (Tisová - Staré Mýto, Vraclav - hradiště). Bohužel, 

takovéto nálezy nejsou příliš početné, navíc v některých případech zpráv nepublikované, 

určitou představu o nich pak podávají pouze nálezové zprávy uložené v archívu AÚ AV ČR. 

5.5 Povrchové sběry 

Povrchový sběr jakožto způsob získávání archeologických informací se uplatňuje 

prakticky od počátků archeologie, byť s různou intenzitou. Původně sloužil k získávání 
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sbírkových předmětů (tzv. "starožitnické" období; Bouzek a kol. 1983), záhy nabyl významu 

při vyhledávání nalezišť a přípravě výzkumů. Později se pozornost badatelů soustřeďovala 

především na plošné odkryvy, ať již plánované, předstihové či záchranné, a povrchové sběry 

se staly záležitostí hlavně amatérských badatelů (viz např. Buchvaldek 1965). Významnou 

metodou se povrchové sběry staly především s nástupem procesuální a krajinné archeologie 

v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických, dále 

se mimo to uplatňovaly též v archeologii britské a skandinávské (zahraniční literatura viz 

Kuna 1994; Vencl 1995; Kuna a kol. 2004). Čeští archeologové věnovali metodě pozornost 

především při řešení některých konkrétních otázek středověkého období (např. Klápště -

Žemlička 197, 900; Smetánka - Klápště 1979; Frolík - Sigl 1995). Důležitou roli posléze 

sehrály povrchové sběry při výzkumech mikroregionů (např. Smrž 1987; Kuna 1997, 177). 

Konečně vznikají i teoreticky zaměřené studie (Kuna 1994; Vencl 1995; Kuna a kol. 2004). 

Povrchovým sběrem rozumíme rozpoznávání stop někdejšího osídlení prostřednictvím 

zlomků movitých předmětů, rozptýlených na dnešním povrchu (Kuna a kol. 2004, 305). Jeho 

hlavními přednostmi jsou rychlá a plošná identifikace masově se vyskytujících pramenů při 

relativní finanční a vybavenostní nenáročnosti, schopnost vytvoření si představ o struktuře 

osídlení v širším krajinném záběru a možnost zachycení stop i po již zničených 

archeologických situacích. Výhodou je též skutečnost, že při sběrech nedochází 

k jednorázovému zničení lokality, což umožňuje zpřesňovat metody výzkumu (Smetánka -

Klápště 1979, 622; Vencl 1995, ll). 

Na druhou stranu si při aplikaci této metody musíme uvědomit i její omezení a 

nevýhody, ovlivňující výsledný obraz na základě povrchových sběrů získaný, především 

nerovnoměrné kvantitativní i kvalitativní zastoupení nálezů v závislosti na jednotlivých 

obdobích (různá četnost nálezů v objektech halštatského a časně slovanského období, různá 

míra identifikovatelnosti keramiky z různých obdobích, např. kultury s vypíchanou keramikou 

a starého eneolitu), aktivitách (jinak se co do kvantity i kvality nálezů projeví sídliště a jinak 

pohřebiště či kultovní středisko) i na nerovnoměrném zastoupení nálezů ve vrstvách jednoho 

objektu (např. Gojda 1989, 614; Frolík- Sigl 1995, 6; Kuna 1994, 19). Významnou roli zde 

dále hraje působení postdepozičních procesů, ať již kulturních (činností člověka)- především 

vlivy zemědělské, stavební a těžební činnosti, či procesů přírodních - zde hlavně eroze, kdy 

dochází k odnosu nebo naopak sedimentaci půdního materiálu na lokalitě, což přímo závisí na 

pozici naleziště v terénu (např. Neustupný 1965; nověji týž 1987; Vencl1995, 15-18) a přímo 

ovlivňuje výsledky sběrů (např. Vokolek- Sigl 1982, 594). 
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V neposlední řadě závisí tyto výsledky na osobách sběr provádějících, dále na 

podmínkách a metodách sběru. Podmínkami sběru se myslí to, zda je pole zvláčené nebo 

zorané, do jaké míry je omoklé, jaké je počasí, je-li sběr opakovaný nebo jednorázový (vliv 

podmínek např. Gojda 1996, 223 ~ Frolík - Sigl 1995, 6). Celkový přehled metod sběrů podává 

v naší literatuře M. Kuna (1994; Kuna a kol. 2004). 

Při tzv. syntetickém povrchovém sběru (nazývaném také vyhledávání nalezišť) se 

procházená plocha nečlení na dílčí úseky, plochy s negativními výsledky se neevidují, 

kvantitativní aspekty se zde nesledují. V okamžiku zachycení nálezů dochází k zahuštění 

průchodů s cílem vymezit rozsah plochy s výskytem artefaktů a dohledat dostatečný počet 

chronologicky výrazných předmětů. Celá plocha s nálezy dostává pořadové číslo, přičemž 

jsou nálezy evidovány dohromady. 

Při analytických metodách je sbíraná plocha členěna na menší jednotky, které mohou 

mít nejrůznější podobu. Evidence se neděje na úrovni tzv. nalezišť, ale na úrovni menších 

jednotek, bez ohledu zda byly či nebyly nálezově pozitivní. Podle těchto jednotek probíhá 

následně i vyhodnocování. Analytické sběry mají nejrůznější množství variant podle způsobu 

stanovení menších jednotek (polygony, čtverce, linie, body) a jejich výběru v terénu. 

Výhodami syntetického sběru je především nízká náročnost na počet zúčastněných 

osob a vynaložený čas. Zásadní výhodu tohoto typu sběru však spatřuji v opakovatelnosti 

akcí, kterou na základě vlastních zkušeností v souladu se S. Venclem (1995, 12) považuji za 

naprostou nezbytnost. Jednorázový sběr může vést vzhledem k faktu, že se archeologické 

prameny neprojevují na povrchu objektivně a úplně, k neúnosnému zkreslení informací. 

V této souvislosti neobstojí argument o nezbytnosti časového omezení výzkumných projektů 

(jejichž precizní formulace včetně časové délky je ovšem naprosto chválihodná, poznatky 

opravdu nelze kumulovat do nekonečna), protože dobu trvání těchto projektů lze přizpůsobit 

délkám agrárních cyklů (kontra M. Kuna in Kuna a kol. 2004, 23-24). Nevýhody syntetických 

sběrů jsou oprávněně spatřovány ve značné subjektivnosti dosažených výsledků a nemožnosti 

rozlišení jednotlivých chronologických komponent. 

Výhody analytických sběrů se odlišují podle konkrétních zvolených metod 

v konkrétních terénních podmínkách, zásadní výhodou je především větší míra objektivity při 

prostorovém hodnocení informací, kdy jednotlivé komponenty (při sledování kvantitativních 

aspektů umožňujících vzájemné srovnávání) odkrýváme analýzou menších prostorových 

jednotek, a to nikoliv ještě přímo v terénu na základě předběžných a neúplných informací, jak 

tomu v případě syntetických sběrů nepochybně je. K dalším výhodám některých analytických 

metod patří možnost sledování prostorové distribuce jednotlivých komponent (tzv. metody 
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výzkumu jednotlivých komponent). Tyto výhody umožňují využít analytické sběry jako 

plnohodnotnou metodu archeologického výzkumu umožňující řešení obecnějších sídelních 

otázek, jež jsou jinými metodami zodpověditelné pouze obtížně nebo vůbec ne. Objektivitu 

však velice relativizují jednorázové analytické sběry, kdy hrozí nebezpečí, že výsledky vzešlé 

z analytických sběrů vzniknou objektivním zpracováním neobjektivních podkladů. Překážkou 

opakování je především jednak značná časová náročnost těchto sběrů, jednak u některých 

analytických metod problém fixování menších prostorových jednotek v terénu. Jde o to, aby 

např. sběr provedený ve čtvercové síti v roce X proběhl ve stejně vyměřené čtvercové síti, 

jako v roce X-1. Tento nedostatek lze odstranit přesným, ale drahým geodetickým zaměřením 

nebo použití technologie GPS. Pořízení stanic GPS však není pro některá menší archeologická 

pracoviště úplně bezproblémovou záležitostí (o amatérských zájemcích nemluvě), otázkou 

navíc zůstává dosažená přesnost, která u nejlevnějších ručních přístrojů, jejichž cena se 

pohybuje od 1 O 000 Kč výše, činí v optimálních podmínkách 3-5 m, což může být 

v některých případech odchylka značná. 

Pro co nejobjektivnější archeologický pohled na krajinu vyplývá z výše uvedeného 

nutnost doplnění povrchových sběrů o všechny další dostupné informace, především starší 

nálezové fondy a sledování všech podpovrchových terénních zásahů, které mohou podat 

obraz o skutečném stavu naleziště pod ornicí. Ten se totiž může od výsledků sběrů dosti 

odlišovat (např. Vencl 1992). Takovýto postup již přinesl konkrétní výsledky (např. Vokolek

Sigl 1982, 596; Frolík - Sigl 1995, 6). Velice efektivní se jeví kombinace povrchových sběrů 

s dalšími nedestruktivními metodami, především leteckou prospekcí. 

Autor této práce při povrchové prospekci prováděné od roku 1988 aplikoval výhradně 

syntetické povrchové sběry. Důvodem používání této metody bylo převzetí tehdy obvyklého 

způsobu povrchových sběrů (nejen) v muzeu v Hradci Králové, se kterým autor začal jako 

amatér spolupracovat. Použití jiných metod sběru nebyly u nás vzhledem k tehdejším 

podmínkám (druhá polovina 80. let) ani myslitelné. Vzhledem k účinnosti, časové a 

materiálové nenáročnosti (zdůrazňuji, že veškeré aktivity se děly na amatérském základě 

s financováním z vlastních prostředků) přes veškerá omezení u tohoto způsobu získávání 

movitých nálezů autor zůstal. Postupem doby se snažil metodiku svých sběrů dále 

propracovávat, až vznikl postup níže uvedený (publikovaný Vích 2001; týž 2002a), snažící se 

o určité zvýšení míry objektivity syntetických sběrů (nesrovnatelné ovšem s objektivitou 

sběrů analytických). 
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Poloha jednotlivých nalezišť je co nejpřesněji zakreslena do map ZM 1:1 O 000 

a očíslována, přičemž každé katastrální území má vlastní číselnou řadu. Je-li při sběru zřejmá 

jistá možnost vztahů mezi dvěma a více lokalitami (obvykle nevelká vzdálenost při stejné 

kulturní příslušnosti) může jim být přiřazeno stejné číslo s rozdílným písmenem (např. 

Chomice 2a, 2b, 2c). Pokud tyto vztahy vyplynou až později, či se vyskytnou jiné závažné 

důvody, mohou mít lokality, které spolu souvisejí nebo dokonce které přímo tvoři jednu 

komponentu, různá čísla nebo dokonce i různou příslušnost ke katastrálnímu území. 

K uvedenému postupu se autor musel teprve časem propracovat, což se projevilo např. jistou 

živelností zakreslování lokalit do map. 

Cílem vlastních sběrů bylo objevení a co nejpřesnější kartografické zachycení lokalit 

při nasbírání co největšího množství pokud možno chronologicky citlivých artefaktů. Linie 

pochůzek byly směřovány tak, aby proťaly místa s největší pravděpodobností výskytu nálezů. 

Takovýmito místy se u neolitických a postneolitických kultur ukázaly plochy kolem vodotečí 

s kvalitnímu půdami, u předneolitických lokalit naopak místa s kamenitým či písčitým 

podložím, často v exponovaných polohách. 

Sbírána byla keramika, dále kamenná, kovová, skleněná a kostěná industrie. Při sběru 

kovové, kostěné a skleněné industrie se přihlíželo k tomu, že tyto jsou vytrženy z nálezového 

kontextu a jejich vypovídací hodnota je tak značně omezena, proto předměty chronologicky 

necitlivé zůstaly nesebrány (jedná se především o neurčitelné zlomky železných předmětů). 

Atypickou keramiku jsem sbíral, pokud scházel dostatečný počet keramiky typické, či pokud 

bylo třeba vytvořit si obraz o četnosti keramických zlomků na lokalitě (což může např. 

indikovat stupeň narušení lokality orbou apod.). Tato skutečnost je pak zaznamenávána 

(selektivní nebo neselektivní sběr). 

Při sběru sleduji okolnosti, které nějakým způsobem ovlivňují jeho výsledek. Jsou 

následující: 

1) úprava povrchu: orba (hluboká - narušuje podpovrchové archeologické situace a 

vynáší na povrch předměty dosud obděláváním půdy nedotčené, rostlinné zbytky 

jsou obvykle zcela zaorány; střední -podpovrchové objekty narušuje velmi málo, 

případně vůbec, rostlinné zbytky se orbou většinou dostaly pod povrch tak, že 

nepřekážejí sběru; mělká - na poli naprosto běžně zůstávají zbytky rostlin, 

podpovrchové objekty zůstaly zcela mimo dosah orby), zvláčeno 

2) doba sběru 

3) zda je plocha při sběru omoklá: dobře (dobré sběrové podmínky), dostatečně 

(částečně omoklé, kdy je sběr možný s rizikem přehlédnutí méně výrazných 
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artefaktů), nedostatečně (většina artefaktů zůstává pro špatnou rozlišitelnost 

nesebrána, registrovány pouze artefakty obzvláště nápadné) 

4) plodina pěstovaná na sběrové ploše před sběrem 

5) plodina pěstovaná na sběrové ploše po sběru 

6) vlhkost (zda bylo pole při sběru vlhké nebo suché) 

7) charakter sběru (selektivní- neselektivní sběr) 

Následující tabulka přiřazuje těmto skutečnostem číselné hodnoty, které v textu 

nahrazují slovní charakteristiku jednotlivých sběrů: 

l. úpra mělká stř<:dní hlubok zvlá~.: válcov ostatní 

v a povrchu orba orba á orba no áno (6) 

(I) (21_ (3) (4) (5) 

2. doba sběru délka sběru v minutách 

3. omoklost dobř~ omokk dostatečn~ neomoklé 

(I) omoklé (3) - -

(2) 
4. plodina obili řepa kukuřice řepka jetel vojtěška mák hrách ostatní 

předcházející (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
5. plodina obili řepa kukuřice řepka jek! vojtěška mák hrách ostatní 

nás ledujíc! (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ..ill_ J.'1. 
6. vU1kost vlhko sucho -· -

(I) (2) 
' 7. charakter. sběm selektivní ncsdcktivní 

(1) (2) - -

Uvedená charakteristika se týká pouze sběrů na zemědělsky obdělávaných plochách. 

Pokud byly nálezy získány sběrem mimo takovéto plochy (vývraty, splachové vrstvy 

na svazích fortifikací atd.), je to vždy uvedeno slovně. Čísla řádků v tabulce uvádějí závazné 

pořadí, v jakém jsou jednotlivé sběrové charakteristiky uvedeny (musí tedy vždy být sedm 

číselných údajů), je-li v číselné řadě uvedena O, znamená to, že daná informace pro tu kterou 

vlastnost není k dispozici. U časového údaje číslo znamená délku sběru v minutách. 

Za číselnou řadou může být připojena krátká poznámka. Je-li tedy uvedeno "charakteristika 

sběru: Vraclav 3b, sběr 3. 4. 1998: 4(po 1),135,1,0,3,1,2, dokončení sběru z 29. 3.1998"; 

znamená to, že sběr proběhl dne 3. 4. 1998 na zvláčeném povrchu, kterému předcházela 

mělká orba, trval 2 h 15 min, povrch byl dobře omoklý, předcházející plodinu neznáme, 

následující plodinou byla kukuřice, sběr proběhl na vlhkém povrchu neselektivně (tedy včetně 

atypické keramiky) a jednalo se o dokončení sběru ze dne 29. 3. 1998. 

I přes výše uvedené zůstává syntetický sběr stále zatížen značnou mírou subjektivity. 

V budoucnu proto bude nezbytné pokusit se využít výhod syntetického sběru (především 
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časová nenáročnost umožňující opakování sběrů) v kombinaci s výhodami sběrů analytických 

(objektivnost získaných poznatků). Možnost takovéhoto využití se nabízí především u tzv. 

metod výzkumu jednotlivých komponent na dobře patrných, v terénu vymezitelných 

nalezištích. Jejich snadné vymezení umožňuje dlouhodobě naorávaná kulturní vrstva 

projevující se jako výrazně tmavá plocha. Takto vymezená naleziště nelze považovat za 

subjektivní názor pozorovatele, jak tomu v případě jiných lokalit skutečně často bývá (Kuna a 

kol. 2004, 325). Použití metody sběru ve čtvercové síti by zde umožnilo prostorové rozlišení 

jednotlivých komponent v rámci naleziště. Plošná aplikace analytického povrchového sběru 

se jako zcela nezbytná ukazuje při výzkumu předenolitického osídlení projevujícího se 

štípanou industrií rozptýlenou v některých oblastech na každém sběru přístupném poli. Tento 

problém však již přesahuje rámec předkládané diplomové práce. 

6. Neolit 

V následujících řádcích se věnuji vyhodnocení poznatků získaných výše uvedenými 

metodami. Kapitoly člením logicky podle chronologického kriteria s přihlédnutím k místním 

specifikům (např. sloučení doby bronzové a starší doby železné v rámci kultury lužických 

popelnicových polí). 

6.1 Obecné poměry v neolitu 

Dnes již v podstatě není pochyb o zásadním vlivu evropského jihovýchodu při 

neolitizaci našeho území. Stalo se tak někdy kolem poloviny 6. tisíciletí př. Kr. s nástupem 

naší nejstarší neolitické kultury nazývané podle charakteristické výzdoby kultura s lineární 

keramikou. Pro zásadní vliv jihovýchodu hovoří značný stupeň vyspělosti nejstarší LnK 

v dobytkářství, podobě sídlišť, keramice, broušené industrii aj., bez významu není ani výskyt 

spondylového šperku středomořského původu. Nevyřešenou otázkou zůstává způsob šíření 

nového způsobu života a kulturních změn s ním spojených. Předpokládá se v této souvislosti 

především přímý příchod nového obyvatelstva z jihovýchodu (Podborský a kol. 1993, 76), 

podle některých teorií za spolupůsobení domácích mezolitických vlivů. Úvahám o koexistenci 

neolitiků a mezolitiků, v literatuře příležitostně diskutovanou (naposledy Popelka 1999, 16), 

brání především velice špatný stav poznání mezolitu v našich zemích. 

Vlastní Čechy tvoří v neolitu z širšího evropského hlediska uzavřené území se třemi 

předpokládanými hlavními spoji již od počátku neolitu: a) spojení na jihovýchodě s Moravou 

po řece Loučné, tedy přes naše zájmové území; b) spojení na severovýchodě s Polskem přes 

Náchodsko; c) spojení na severu s Německem podél Labe nebo přilehlými oblastmi Krušných 

hor, k nim v mladším neolitu přistupují spojení další, především na jihozápadě přes Plzeňskou 
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kotlinu na jihozápad. Směr neolitické kolonizace postupoval z východních Čech po proudu 

Labe dále na západ a tam proti proudu jeho přítoků (Pavlů -Zápotocká 1979, 282, 290). 

V rámci kultury s lineární keramikou můžeme v Čechách v zásadě vydělit následující 

regiony: východočeský, středočeský, severozápadočeský a západočeský (Pleiner a koL 1978, 

179), k nimž lze na základě poznatků posledních let snad nově přičíst i region jihočeský 

(Michálek - Pavlů - Vencl - Zápotocká 2000). Sídlení oblasti kultury s vypíchanou 

keramikou se se sídelními oblastmi LnK až na menší odchylky shodují (Pavlů - Zápotocká 

1979, 285), což se nejnověji potvrdilo i v případě Čech jižních (Michálek- Pavlů -Vencl -

Zápotocká 2000). Lid lengyelské kultury osídlil východní, střední a severozápadní Čechy, 

v Čechách západních se setkáváme s munchshofenskou skupinou (Vávra 1994, Abb. 1). 

Z movitých pramenů je nejdůležitějším bezesporu keramika, které je věnována 

pozornost především z důvodů chronologických. V Čechách v rámci kultury s lineární 

keramikou rozlišujeme stupně I - IV (především Pavlů 1977; souhrnně k problematice 

keramiky LnK viz Rulf 1997), kdy vývoj v zásadě probíhá od keramiky zdobené žlábky přes 

keramiku s notovou výzdobou a výzdobou v podobě vyplňované pásky ke keramice zdobené 

řadami hustých vpichů (tzv. šárecký typ). Chronologické třídění kultury s vypíchanou 

keramikou v rámci celé střední Evropy vypracovala a publikovala M. Zápotocká (1970), která 

v rámci této kultury rozlišuje dva stupně, přičemž starší má vztah k předcházející kultuře 

s lineární keramikou a v mladším se již projevuje vliv sousedního lengyelského okruhu. Tyto 

stupně rozlišuje na fáze I, II (silná tradice kultury s lineární keramikou), III (přechodná) a IVa, 

IVb, V (vliv lengyelského okruhu). Ke krystalizaci kultury s vypíchanou keramikou z kultury 

s lineární keramikou došlo nejspíše v severozápadních Čechách, odkud se nová technika 

dvojvpichu rychle rozšířila (Pavlů - Zápotocká 1979, 31 0). Pro lengyelskou kulturu se u nás 

používá moravský systém kultury s malovanou keramikou (Podborský 1970 na základě 

třídění F Vildomce a J. Palliardiho, později dalšími autory rozpracovaný podrobněji; velice 

přehledná charakteristika periodizace českého neolitu viz Pavlů- Zápotocká 1979, 292-299). 

6.2 Neolit ve východních Čechách 

Ve východních Čechách I. Pavlů a M. Zápotocká vydělili tři oblasti kultury s lineární 

keramikou: Chrudim, Hradec Králové - Hořice a Chlumec nad Cidlinou- Jičín. Podobně je 

tomu i v kultuře s vypíchanou keramikou, kdy lze rozlišit oblasti Chrudim - Pardubice, 

Hradec Králové - Jaroměř - Hoříce a Chlumec - Nový Bydžov - Jičín (Pavlů - Zápotocká 

1979, 284, 287). 
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z hlediska regiOnu se neolitu dostalo pozornosti od P. Květiny (2001) v oblasti 

Chrudimska, kde zjistil preferenci nižších poloh v kultuře s lineární keramikou (do 300 m 

n.m.), ovšem v kultuře s vypíchanou keramikou a v lengyelské kultuře registroval tendenci 

k využití i výše položených míst. Stejně tak ve mladším neolitu konstatuje ústup od 

preference k jihu a východu obráceným svahům a též ústup od sprašových substrátů, což autor 

vysvětluje možným nárůstem počtu sídlišť nezemědělského charakteru. 

Z hlediska jednotlivých kultur věnovali badatelé svoji pozornost všem obdobím, byť 

poněkud nerovnoměrně. 

V rámci kultury s lineární keramikou hlavní pozornost věnovali I. Pavlů a V Vokolek 

(1992) nejstarší fázi této kultury. Autoři v rámci východních Čech zjistili 31 poloh s nálezy I. 

fáze. Zpracováním materiálu se podařilo rozlišit tři nejstarší naleziště (Předměřice nad Labem, 

Nový Bydžov a Rožďalovice), které oba badatelé považují za nástupiště při osídlování 

východních Čech. Významnou roli při poznávání východočeské kultury s lineární keramikou 

sehrálo naleziště v Holohlavech (Pavlů - Vokolek 1996), kde se podařilo zjistit osídlení od I. 

až po IV stupeň. Na základě rozboru nálezů lze konstatovat, že se zde křížily cesty z Moravy, 

středních Čech a dolního Slezska. Z Krakovska tudy byla dopravována kvalitní silicitová 

surovina výměnou za neznámý ekvivalent, kterým mohla být např. zelená břidlice používaná 

na výrobu broušených nástrojů (tuto možnost nejnověji potvrzuje objev těžebního okrsku na 

břidlici používanou pro výrobu broušených nástrojů v Jistebsku u Turnova; Šrein a kol. 2002) 

nebo jiné, archeologicky nepostižitelné zboží. Závěrečnému úseku kultury s lineární 

keramikou ve východních Čechách věnoval pozornost S. Vencl (1963), který podal přehled 

nalezišť s výskytem keramiky tzv. šáreckého stupně, především však shrnul nálezy z tohoto 

časového úseku z Úhřetic. Vedle výše uvedených máme k dispozici pouze materiál 

z nevelkých záchranných výzkumů (např. Papineschi - Tichý 2003), případně z povrchových 

sběrů. Četný materiál čeká na zveřejnění z novějších výzkumů (především z Obědovic, 

naposledy Kalferst 200 l a). 

S obdobným stavem publikování pramenné základny se v případě sídlištních nálezů 

setkáváme i v případě kultury s vypíchanou keramikou, navíc zde chybí zveřejnění klíčových 

lokalit, jako je tomu např. u lokality Holohlavy v případě kultury s lineární keramikou. 

Takovouto klíčovou lokalitou nepochybně bude sídliště v Jaroměři zjištěné při přístavbě 

závodu Kimberly-Clark (předběžně Sigl 2002; týž 2003), nejen kvůli početným movitým 

nálezům, ale i vzhledem k odkrytému výrobnímu centru sídlištního areálu (Sigl - Vokolek 

2001, 75). Za zmínku nepochybně stojí sídliště v Úhřeticích, z něhož bylo v rámci kultury 

s vypíchanou keramikou doposud publikováno několik objektů, na nichž byly sledovány 
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teoretické archeologické problémy (Květina 2002). Spokojit se tak prozatím musíme pouze 

s drobnými záchrannými výzkumy (např. Bláha - Hejhal - Květina 1999), z nichž však 

výzkum v Chrudimi přinesl unikátní zlomky keramiky s vydutým límcem na hrdle příslušející 

malopolské skupině Samborzec-Opatów (Zápotocká 2004), výzkum v Jaroměři - Dolních 

Dolcích zlomky keramiky oberlauterbašské skupiny a výzkumy ve Smiřicích a Plotištích nad 

Labem zlomky keramiky patrně hinkelsteinské (Kalferst 2001b). Na rozdíl od kultury 

s lineární keramikou máme k dispozici i jiné druhy komponent, u kterých je stav publikování 

o poznání lepší. Jedná se o pohřebiště z Plotišť nad Labem (Zápotocká 1998) a kruhový 

sociokultovní areál (tzv. rondel) z Lochenic (Buchvaldek 1990b ). 

Z lengyelské kultury publikoval sídlištní materiál především M. Vávra, např. 

z Před měřic nad Labem, s datací na přelom fáze ll a a lib (Vávra 1984) nebo z Chrudimi, kde 

sídliště časově spadá do pozdně lengyelského období (ale starší, než kultura s moravskou 

malovanou keramikou Ilb; Vávra- Vokolek 1981). V tomto období se také objevují první 

výšinná opevněná sídliště. Ve východních Čechách jsou doložena dvě, obojí na Chrudimsku, 

jedno u obce Topol (Vávra 1985), druhé v Chrudimi-Pumberkách (Vokolek 1986). Patrně se 

sídlištěm souvisí několik střepů starší MMK získané při výzkumu v Lochenicích 

(Buchvaldek 1990b, 16). Z východních Čech známe též hroby lengyelské kultury, jedná se 

nálezy z pohřebiště v Předměřicích nad Labem, Libišanech a Lochenicích (souhrnně 

Zápotocká 1998). Lengyelské kultuře náleží také sociokultovní areál (tzv. rondel) z Holohlav 

(Vávra- Kalferst 1998). 

6.3 Přehled neolitických nalezišť 

1. Benátky 2 (okr. Svitavy) 

Lok.: areál známého ranč středověkého hradiště: 14-34-0L (004:121), (011:122). (018:115), (008:111): 

Okol.: výkop A. Jíry a JUC. Svobody 1892: pozdější blíže nespecifikovate1né sběry; sběry L. Skružného při jeho 

výzkumu 1964: sběr J. Sigla a V. Voko1ka ll. 4. 1972; Kult.: neo1it (LgK?); Nálezy: střepy (blíže nezjištěný 

počet): valounek jadeitu: Aktivita: neurčeno; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl. i. č 334; Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové, př. č. 33-34172: uložení nálezů získaných L. Skružným neznámé (Východočeské 

muzeum Pardubice?): Lit.: S kutil 194 7/48, 60-62: Skru:l.ný l965a. 51. 

2. Bohuňovice 3 (okr. Svitavy) 

Lok.: poloha "Na Bousovce: 14-31-24. (371:251 ), (379:260), (388:248), (381:243); Okol.: sběr D. Vích 

24. 2. 1990: Kult.: neolit Nálezy: Šl (;tlomek silicitové čepele); Aktivita: sídliště (?):Pozn.: nalezeno v těsné 

blízkosti naoraného objektu: Ulož.: Muzcmn východních Čech v Hradci Králové, př. č. 18/91: Lit.: Kalferst

Sigl- Vokolck 1991/92. 7-8: Vích 2002b. 8. 

3. Bohuňovice 8 (okr. Svitavy) 
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Lok.: poloha "Havranův kopce"' - jihozápadní svah: 14-31-25. (075:280), (091:295), (096:283), 

(081:270): Okol.: sběr D. Vích 21.2. 1998; ch. sběru 21. 2. 1998 /2,15.0,0.1,2; Kult.: StK?; Nálezy: BN 

(kopyt ovitý klínek): tab. 8:17: Šl (silicitový odštěpek); Aktivita: sídliště: Pozn.: registrovány četné naorané 

objekty: Ulož.: Muzemn východních Čech v Hradci Králové. dosud neinventováno: Lit.: Vích 2002b. 8. 

4. Bučina (okr. Svitavy) 

Lok.: na návsi. bližší údaje neznámé: Okol.: nalezeno ve štěrku na návsi; Kult.: neolit; Nálezy: BN (v 

oku zlomený fragment vrtaného nástroje): tab. 16:5: Aktivita: ojediněl}· nález: Pozn.: pravděpodobně v 

sekundárním uložení: Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 322 Lit.: Vích 2002b, 9. 

5. Cerekvice nad Loučnou t, lb (okr. Svitavy) 

Lok.: areál kravína a přilehlé pole při silnici na Nová Sídla: 14-31-24, (192:212), (213:211), (221:192), 

(205: 198): Okol.: sběry P. Charváta na parc. č. 590 v 70. letech: sběr J. Sigla a V Vokolka na parc. č.581/1 29.3. 

1978: záchranný· výzkmn V Voko1ka v únoru - dubnu 1980 vyvolaný stavbou kravína - část materiálu zachránil a 

do muzea v Hradci Králové předal p. F. Uhlíř. Cerekvice nad Loučnou 55 (do muzea v Hradci Králové předáno 

28.9. 1998): sběr D. Vích 7. 3. 1997-2001: ch. sběru Cerekvice nad Loučnou 1. sběr 10. 3. 2001 /2JO,LO,O,l,2; 

Kult.: LnK: Nálezy: objekty (kůlové jan1ky. stavební jámy. pece); zlomky keramiky: Šl; BN; mazanice; zlomky 

drtidel a otloukačů: uhlíky: pískovcové brousky: tab. 3:1-3: Aktivita: sídliště: Pozn.: zbývajícL stavbou kravína 

dosud nezničená část sídliště těžce poškozena hlubokou orbou; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové. př. č. 114-115178. l-9/80J61-163/98; Lit.: Sigl- Vokolek 1979a, 6; Sigl- Vokolek l979b: Vokolek 

l980a: Sigl - Vokolek 1980, 2: Sigl - Vokolek 1982. 16: Vokolek 1982; Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 4; Vích 

2002b. 9. 

6. Cerekvice nad Loučnou 3 (okr. Svitavy) 

Lok.: pole naproti ?.ákladní škole. vedle bývalého cukrovaru: 14-31-24, (088:267). (099:271). 

(104:263). (095:256): Okol.: sběry p. Jaroslava Andrleho. Cerekvice nad Loučnou 22; sběry P. Charváta v 70 

letech: sběr J. Sigt V Vokolek 30. 3. 1978: sběr D. Vích 1993- 1999; ch. sběru 31. 8. 1998 /1,45.l,l,O.U; sběr 

18. 4. 1999 /4(po 3).75J.O.CLO: sběr 27. ll. l999/2302.0,0,U; Kult.: LnK: StK: Nálezy: keramika: BN: Šl 

(ojediněle i přepálené kusy); zlomky drtidcl: pískovcový brousek: mazanice: tab. 3:4-9; Aktivita: sídliště; Pozn.: 

opakovaně registrovány na orané objekty s nálezy; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 

58179. 71/94, 95-97/97. 165-166/98, 145/99, 176/99: uložení nálezů P. Charváta neznámé; nálezy p. Andrleho 

částečně v muzeu v Hradci Králové (dnes již nelze rozlišit jednotlivé lokality), částečně snad ztraceny; Lit.: Sigl 

- Vokolek 1979a. 6; Sigl- Vokolek l979b; Pavlů- Vokolek 1992, 47; Kalferst- Sigl- Vokolck 1995, 4; Vích

Vokolek 1997,7: Vích 2002b. 9. 

7. Cerekvice nad Loučnou 8 (okr. Svitavy) 

Lok.: při západní straně vodojemu na Záhořanském kopci; 14-31-24. (161:345), (170:348), (178:342), 

(170:337): Okol.: sběr Vít PoseL Dukelská 926. Litomyšl 16. 9. 1990; Kult.: neolit Nálezy: BN (týlová část 

sekeromlatu zlomeného v průvrtu): tab. 4: 1; Aktivita: sídliště?; Pozn.: severně od nálezu na severním svahu 

Záhořanského kopec autorem registrovány naorané objekty: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 

př. č. 182/93: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1991/92, 8; Vích 2002b, 10. 

8. Cerekvice nad Loučnou ll (okr. Svitavy) 
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Lok.: mezi železniční tratí Vysoké Mýto - Litomyšl a státní silnicí téhož směru, nad soutokem 

Končinského potoka s řekou Loučnou: 14-31-24. (210:239). (220:245). (229:242). (216:236): Okol.: průzkum S. 

Vencla při stavbě nového úseku státní silnice na základě upozornění K. Žebery; sběry D. Vích 1998-2003: ch. 

sběru 31. 10. 1998 /3,120.L9(zatravněno).O.L2; sběr 20. 3. 1999 /4,25,LOJ.2.0: sběr 8. 4. 2000 /2,90,L0,0,2,2: 

sběr 25. 6. 2000 /4.120.L0.3.2.1: sběr 10. 3. 2001 /2.60,1,3,0,1,2: sběr 17. 2. 2002 /2,50,1,2,2,1,1; sběr 3. 5. 2003 

/4.50J.O. L2.2: Kult.: LnK: StK: Nálezy: stavbou silnice porušené kulturní jámy: keramika: hliněný přeslen: BN: 

Šl (četné přepálené kusy): zlomky drtidcl; otloukače: pískovcový brousek; tab. 4:2-15; 5:1-9; Aktivita: sídliště; 
Pozn.: při sběrech pravidelně registrováno narušení objektů s četnými nálezy: Ulož.: expozice Regionálního 

muzea ve Vysokém Mýtě (sběry S. Vencla): Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 170/98. 146/99; 

část dosud neinventována: Lit.: Vencl l965a. 690; Vencl 1965c: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 4; Vích 2002b, 

10. 

9. Cerekvice nad Loučnou (okr. Svitavy) 

Lok.: poloha ,.Za horou". dnes neznámá. pole paní Jílkové: Okol.: ?; Kult.: neolit; Nálezy: BN (ostří 
sekery či tesly): tab. 5:10: Aktivita: neurčeno; Pozn.: z okolí Cerekvice nad Loučnou pocházejí sběry p. J. 

Andrleho, Cerekvice 22. p. J. Šmahy, Pekla 20, které jsou však dnes bohužel již blíže nelokalizovatelné, 

pocházejí však bezpečně z okolí bydliště obou sběratelů, tedy z k. ú. Cerekvice nad Loučnou, Pekla a snad i 

z k. ú. Hrušová: ta část sběrů J. Andrleho, která se dochovala do dnešních dnů, je uložena v muzeu v Hradci 

Králové. sběry p. J. Šmahy zůstávají zatím v držení nálezce: tab. 18:1-5 (18:1-2 kresleny podle archivu S. 

Vencla): Ulož.: Muzeum a galerie LitomyšL př. č. 314: Lit.: Skutill947/48, 38: Vích 2002b. ll. 

10. České Heřmanice 8c (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u osady Netřebí: 14-31-19, (467:020). (469:039). (471:038), (473:022): Okol.: sběr D. Vích 3. 5. 

2003: ch. sběru 3. 5. 2003 /4.40.1,0.0.2. 1: Kult.: LnK: Nálezy: BN (sekerka se svislým ostřím); tab. 15:2: 

Aktivita: ojedinělý nález: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, dosud neinvetováno; Lit.:-. 

ll. Čistá 5 (okr. Svitavy) 

Lok.: hrana nad údolím řeky Loučné: 14-34-06, (009:203), (014:205), (018:201), 014:199); Okol.: sběr 

D. Vích 1995 - 1998: Kult.: LgK?: Nálezy: zlomky keramiky (2x atypické střepy neolitického - eneolitického 

charakteru): Šl (obsidiánová čepelka): Aktivita: neurčeno: Pozn.: zařazeni do neolitu nejisté: Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové. dosud neinventováno; Lit.: Vích 2002b. 12. 

12. Desná (okr. Svitavy) 

Lok.: za čp. 23: bližší lokalizace neznámá: Okol.: sběry p. Josefa Drábka, Desná čp. 23 a Václava 

Boštíka, Mladočov, především na poli za čp. 23; sběr p. Jaroslava Kopeckého, Desná čp. 3, dne 17. 10. 1966 v 

poloze .,Na hraničkách": Kult.: neolit; Nálezy: Šl (2x retušované čepele, lx retušovaný úštěp); BN (3x ploché 

sekerky, lx kopy1ovitý klín); tab. 13: l-3: Aktivita: neurčeno; Pozn.: část nálezů uložených v dnes již nezvěstné 

sbírce p. J. Drábka může pocházet z okolí Mladočova: Ulož.: Muzemn východních Čech v Hradci Králové, 

př. č.72/78 (i. č. 62 293); Lit.: Vencl l96lb: Justová 1968. 31; Vích 2002b. 12. 

13. Dolní Sloupnice 2, 2a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: "Dolní Velká strana" - u baž~mtnice; 14-31-20, (225:033), (248:039). (256:030). (250:022), 

(231:029): Okol.: sběr D. Vích 1989-1997: sběr D. Vích a Pavel Richtr. 7.ák ZŠ Sloupnice, ll. ll. 1990; Kult.: 

neolit: Nálezy: zlomky keramiky (atypické střípky): mazanice. Šl (zlomek rad.iolaritové čepele. 2x odštěpky); 
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tab. 16:2: Aktivity: sídliště: Pozn.: registrovány silně naorané objekty, lokalita značně poškozena orbou: Ulož.: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 80/92. 102-103/92. 140/92. 81/%. 100-101/98: Lit.: Vokolek 

-Vích 1993. 2l:Vích- Vokolek 1997. 8: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999,7: Vích 2002b. 12. 

14. Dolní Sloupnice 6, 6b, 7 (okr. Ústí nad Orlicí) 
Lok.: mezi silnicí ze Sloupnice na Netřebí a údolím Sloupnického potoka; 14-31-20, (117:133), 

(130:145). (135:120). (125:104): Okol.: sběr D. Vích 1989- 1995: sběr D. Vích a Vít Posel. Dukelská 926, 

Litomyšl. 28. 10. 1990: Kult.: neolit: Nálezy: zlomky keramiky: Šl: BN (břitová polovina ploché sekery): 

Aktivita: sídliště: Pozn.: lokalita t.asahuje na k.ú. České Hehnanice, nal. 3; nelze zcela vyloučit dataci nálezů do 

eneolitu: po hluboké orbě registrovány naorané objekty: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 

př. č. 90-91/91. 37/92. 69/92. 84/92. 141-145/92. 338/92. 42-44/93. 82/96, 101/97; Lit.: Kalferst - Sigl -

Vokolek 1991/92. ll: Vokolek- Vích 1993. 21: Kalferst 1995, 71: Vích- Vokolek 1997, 9; Vích 2002b. 12. 

15. Dolní SlouJmice 25a (okr. Ústí nad Orlicí) 
Lok.: tzv .. ,Velká strana"- ?.a humny: 14-31-20. (192: 121): Okol.: sběr D. Vích 24. 8. 1998; ch. sběru 

24. 8. 1998/4 a 2.10.LL0.2.2: Kult.: neolit?; Nálezy: Šl (čepel): Aktivita: ojedinělý nález; Pozn.: nález pochází 

ze samého okraje lužického sídliště. patrně v sekundární poloze: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové. př. č. 106/98: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 8; Vích 2002b, 13. 

16. Dolní Ú.iezd 6 (okr. s,·itavy) 
Lok.: u domu čp. 218. při silnici na Trstěnici: 14-33-10. (010:075). (011:077), (013:075), (012:074); 

Kult.: neolit: Nálezy: BN (plochá sekera. týlová část další): tab. 17:10-11: Aktivita: neurčeno; Okol.: nalezl pan 

Václav Havran. Dolní Újezd 218. při kopání krechtu na zahradě svého domu v říjnu 195 L týž nálezce sběr na 

poli v bezprostředním sousedství domu čp. 218: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 83178 

(i.č. 62 311 ). 84178 (i.č. 62 31 O); Lit.: Justová 1968, 39; Vích 2002b. 13. 

17. Dolní Újezd 8 (okr. Svitavy) 

Lok.: poloha .,Na Hurychovč": 14-:n-09. (422:035. 428:041, 435:036, 428:030): Okol.: sběr V. Havran 

1968: Kult.: neolit?: Nálezy: Šl (srpová čepel): tab. 17:5: Aktivita: ojedinělý nález: Ulož.: Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové. př.č. 87178. i.č. 62 312: Lit.:-. 

18. Dolní Újezd (okr. Svitavy) 

Lok.: u Švejdova mlýna. bližší lokalizace nemámá; Okol.: při přestavbě stodoly u Švejdova mlýna r. 

1885. do muzea předal J. Holík. učitel v Dolním Újezdě: Kult.: neolit; Nálezy: BN (sekeromlat); tab. 15:4; 

Aktivita: patrně sekundární poloha: Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 321; Lit.: Tomíček 1926. 13; 

Skt1til 1947/48.46: Vích 2002b. 13. 

19. Horní Sloupnice 5a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: za bývalou 1natcřskou školkou v Horní Sloupnici: 14-31-20. (418:064). (430:068). (441:061), 

(429:056): Okol.: sběr D. Vích 1990 - 1999: ch. sběru 18. 9. 1998 /UO,l,6,0,1,2: sběr 3. 10. 1999 

/2.25.1.1.0.2.1: Kult.: LnK: StK: Nálezy: zlomky keramiky (XX): BN (XX); Šl (XXX; některé kusy přepálené); 

zlomky pískovcov)·ch brouskú: zlomky drtidcl a otloukačů; tab. 7:2-20; Aktivita: sídliště: Pozn.: pravidelně 

naorávány objekty s četnými nálezy: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 115-119/92, 3-

6/93. 9/93. 6/94. 137-141/94. 110/98; Lit.: Vokolek- Vích 1993, 23: Vích- Vokolek 1997, ll; Kalferst - Sigl-

Vokolek 1999. 9: Vích 2002b. 13. 
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20. Horní Sloupnice 5c, 40 (okr. Ústí nad Orlicí) 
Lok.: u remízku za bývalou cihelnou; 14-31-20, (397:031), (410:042), (419:029), (408:014); Okol.: sběr 

D. Vích 1992 - 1999; ch. sběru Horní Sloupnice Se, sběr 18. 9. 1998 /1,15.1,6,0,1,2; sběr 3. 10. 1999 

/2,0,LL0.2,2: Kult.: LnK: LgK: Nálezy: zlomky keramiky (XX); BN (týl sekeromlatu zlomeného v oku); Šl 

(XX: ojediněle přepálená); zlomek drtidla; tab. 8:1-11, 13-14; Aktivita: sídliště; Pozn.: naorané objekty s nálezy 

patrné jen po hluboké orbě; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 7-8/93, 58/93, 10-12/94, 

142/94. 111198; Lit.: Vokolek- Vích 1993, 26; Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 9; Vích 2002b, 15. 

21. Horní Sloupnice 6a, 6b, 12, 16 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: podél tzv. Bartošovy cesty. na polích mezi remízkem za cihelnou a silnicí Sloupnice - Komice; 

14-31-20. (337:021). (36-1-:038). (377:016). (357:002). (346:000); Okol.: velmi četné sběry autora od r. 1990 

dosud: Kult.: neolit Nálezy: zlomky keramiky (X); BN (X): tab. 8:12, 16; Aktivita: sídliště?; Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové, př. č. 44-47/92, 107/92, 122-124/92; 159-162/92, 172-178/92, 194-197/92. 

212/92. 215-228/92, 236-240/92, 246-253/92, 413/92, 914/92, 11-15/93, 20/93, 24-25/93, 15-18/94, 177/93, 

22/94. 143-145/94, 101-103/96. 108-109/96, 118/96, 119/96, 212/96, 86-88/98, 91-92/98. 112/98; Lit.: Vokolek 

- Vích 1993, 23; Vích - Voko1ek 1997, ll; Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 9; Vích 2002b. 15. 

22. Horní Sloupnice 7 (okr. Ústí nad Orlicí) 
Lok.: na hraně údolí nad příležitostnou vodotečí směřující do Končinského potoka; 14-31-25, 

(347:360), (359:375). (359:357), (350:338); Okol.: sběr D. Vích 1988- 1997; sběr Josef Holub, Sloupnice 326; 

ch. sběru 27. 10. 1997 /4,35.1,0,1,1,2; sběr 6. 3. 199912 a 4,10.0,0,1,2; Kult.: neolit: Nálezy: zlomky keramiky 

(X): Šl (X; ojediněle přepáleno), BN (štěpina z břitu sekery): Aktivita: sídliště; Ulož.: Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, př. č. 178-179/92.229-233/92, 16/93,60/93, 146/94,89/98, 147/94,89/98,48/99, ojedinělá Šl 

uložena u p. Josefa Holuba. Sloupnice 326; Lit.: Vokolek- Vích 1993. 23; Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 9; 

Vích 2002b. 16. 

23. Horní Sloupnice 27 mikrolokality a-g (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: pole při západní straně tzv. "bramborárny"; 14-31-20, (440:109), (X448:112), (455:107), 

(445:102): Okol.: nález p. Františka Nováka. Sloupnice 9, na poli někdy počátkem 80. let (sekeromlat), sběr D. 

Vích 4. 4. 1993; Kult: neolit; Nálezy: Šl (zlomek čepele z pruhovaného silicitu), BN (masivní sekeromlat, 

značně poškozený týl ploché sekery); tab. 6:1-2: 7:1: Aktivita: sídliště; Pozn.: pří sběru registrovány naorané 

objekty (bez nálezů). které však mohou souviset i se středověkým osídlením (z plochy mimo objekty získán 

nevelký soubor keramiky ze 13. - 14. stol.); Ulož.: František Novák, Sloupnice 9; Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, př. č. 41/94: Lit.: Vích 2002b, 16. 

24. Horní Sloupnice 35 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: plató nad soutokem Končinského potoka a bezejmenné příležitostné vodoteče přitékající směrem 

od Sloupnice; 14-31-25, (396:341). (418:362), (439:342), (419:320); Okol.: sběr D. Vích 26. 1. 1990; Kult.: 

neolit Nálezy: BN (značně poškozená břitová část seker); tab. 8:15; Aktivita: ojedinělý nález; Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové, př. č. 263/92; Lit.: Vokolck- Vích 1993, 25; Vích 2002, 16. 

25. Horní Sloupnice (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha "Podchloumí" - pole. která se rozJcládají při nejsevernější části Sloupnice - tzv. Vesničky; 

14-32-16, rámcová lokalizace (132:181). (162:232). (221:145), (158:122); Okol.: ?: Kult.: neolit: Nálezy: BN 
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(vrtaná tesla); tab. 9: l: Aktivita: neurčeno: Pozn.: podle sdělení více místních lidí se zde celých kamenných 

nástrojů nacházelo Innohem více. především prý při rozorávání luk; o tom, že zde skutečně mohou být stopy 

neolitického osídlení svědčí autorův nález části pazourkové čepele spolu s nepočetnou mezolitickou industrií na 

lokalitě Horní Sloupnice 41. 14-32-16. (184:151). (195:156), (206:152). (195:147): Ulož.: p. učitel Ladislav 

Heblt. Sloupnice 12; Lit.: Vích 2002. 17. 

26. Javorník (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: silnice Javorník- Bučina. pole nalevo za Javorníkem: 14-31-23, (257:184), (294:222), (314:212), 

(289: 170): Okol.: nalezl M. Střasák z Javorníka: Kult.: neolit; Nálezy: BN (sekera); tab. 13:4; Aktivita: ojedinělý 

nález; Ulož.: Regionální muzeum Vysoké Mýto. i. č. 116. př. č. 292/97; Lit.:-. 

27. Karle (okr. Svitavy) 

Lok.: mezi Chmelíkem a Karlí; bližší lokalizace neznámá; Okol.: ?; Kult.: neolit; Nálezy: BN 

(kopytovitý klín): Aktivita: ojedinělý nález?: Pozn.: velmi pravděpodobně se jedná o následující lokalitu Karle

"Na stráni"; Ulož.: Městské muzeum Moravská Třebová. i. č.7; Lit.: Skutil 1947/48, 39; Mackerle 1948, 9-10; 

Tichý 1997. 5. 

28. Kale (okr. Svitavy) 

Lok.: les "Na stráni" směrem ke Clunelíku; bli:lší lokalizace neznámá; Okol.: nález pana Tobiše r. 1893; 

Kult.: neolit Nálezy: BN ("kamenný nástroj kopytnatý" - kopytovitý klín): Aktivita: ojedinělý nález ?; Pozn.: 

lokalitu lze snad ztotožnit s nálezem viz Karle - mezi Chmelíkem a Karlí; Ulož.: ? (Městské muzeum Moravská 

Třebová. i.č. 7?): Lit.: Mackerle 1952. 

29. Karle (okr. Svitavy) 

Lok.: trať "Heiky". č. kat. 1736. naproti Chmelíku; bližší lokalizace neznámá; Okol.: vyoráno r. 1897; 

Kult.: neolit ('?): Nálezy: BN (plochá kamenná sekera): Aktivita: sídliště '?; Pozn.: kamenné nástroje se prý v 

těchto místech nacházejí často a jsou místními ševci využívány k hlazení podešví: Ulož.: '?; Lit.: Mackerle 1952. 

30. Kornice 1, ta, le, 2, 2a, 2b, 2c, 6b 

Lok.: při silnici Sloupnice- Komice: 14-31-25. (310:187), (347:199), (349:196), (342:169), (337:128), 

(320: 118). (308: 128): Okol.: intenzívní sběry autora 1989- 1998; sběr Vít Posel, Dukelská 926, Litomyšl 31. 3. 

1990; Ladislav Vacek. Komice 18, 9. 2. 1992; Jan Čermák" Sloupnice. 27. 8. 1989, 30. 8. 1989; ch. sběru 

Komice 1a. sběr 3. 1 . 1998 /2,15,l,O,O,L2; Komice lb, sběr 4.20.1,0,1,1,2: Komice lc, sběr 3. 1. 1998 

/4.40.U.LL2; Komice 2. sběr 19. 10. 1997 /4(po 2).30,1.0,1,1,2; Komice 2b, sběr 9. 10. 1998 /3,20,1,0,0,1,2; 

Kult.: LnK: StK; LgK: Nálezy: zlomky keramiky (XX); BN (X, i celé nástroje); Šl (XX, někdy přepálená); 

zlomky drtidel: ma:zanicc: tab. l: l-3. 6-7, 9-14; 2: l-15; Aktivita: sídliště; Pozn.: lokalita je dle sdělení místních 

obyvatel známá jako jedno z nejúrodnějších míst v okolí; registrovány naorané objekty i neolitickým 

materiálem: na nalezišti se vyskytuje travertin; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 114-

119/93. 121-133/93, 135-153/93, 155-160/93, 72-74/94, 111-119/94, 47/97, 58-63/97, 64-66/97, 98-99/97; 

expozice Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 311192, 361/92. část dosud neinventována; Lit.: Kalferst - Sigl 

- Vokolek 1993. 12; Kalferst- Sig1- Vokolek 1994, 6; Kalferst- Sigl- Vokolek 1995. 4; Vích- Vokolek 1997, 

17: Vích 2002b. 17. 

31. Kornice 4 (okr. Svitavy) 
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Lok.: při silnici Komice - LitomyšL 14-31-25. (245: 105) s přesností cca 50 m; Okol.: sběr D. Vích 

1989- 1990; Kult.: neolit?; Nálezy: Šl (lx čepel); tab. 1:8; Aktivita: ojedinělý nález; Ulož.: Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové. př. č. 166-168/93; Lit.:-. 

32. Kornice 10, 10a (okr. Svitavy) 
Lok.: při cestě z Komic na Sedliště - u odbočky polní cesty na Končiny; 14-31-25, (226:177). 

(237:192). (241:176), (237:171); Okol.: sběr D. Vích 20. 4. 1997; Kult.: neolit; Nálezy: zlomky keramiky (3x 

drobné střípky velmi špatně :z.achované); BN (břit ploché sekery nebo nízkého kop)1ovitého klínu); tab. l :4; 

Aktivita: sídliště: Pom.: registrovány naorané objekty: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 

dosud neinventováno: Lit.: Vích 2002b. 19. 

33. Makov (okr. Svita,·y) 
Lok.: :zahrada domu čp. 24: bližší lokalizace neznámá; Okol.: vykopáno na ?.ahradě p. Víška snad ve 30. 

letech: Kult.: neolit Nálezy: BN (břitová část tesly zlomené v provrtu): tab. 5: ll; Aktivita: ojedinělý nález; 

Pozn.: kresleno podle archivu SL Vencla; Ulož.: podle literatury u p. Václava Sýkory. odborného učitele 
v Morašicích: dnešní místo uložení neznámé; Lit.: Sedlák 1947/48, 27. 

34. Morašice 3 (okr. Svitavy) 
Lok.: na pravém břehu Morašického potoka 150 m jihovýchodně od něho; 14-33-04. (314:262), 

(334:280). (341:270), (324:251): Kult.: neolit Nálezy: BN (břit ploché sekery); tab. 5:14; Aktivita: sídliště: 
Pozn.: při sběru registrovány četné naorané objekty: mezi Morašicemi a Újezdcem nalezena "popelnice" (Skutil 

1947/47, 44); Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 66/94; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 

1995. 5; Vích 2002b. 19. 

35. Nedošín 2, 3, 3a; Kornice 9 (okr. Svitavy) 
Lok.: pole mezi Komice1ni a Sedlištěm; 14-31-25. (151:112), (200:128). (209:122). (194:103), 

(165:095: Okol.: sběr D. Vích 1989- 1999; ch. sběru Nedošín 2. sběr 19. 10. 1997 /4,45,l,S,l,L2: Nedošín 3, 

sběr 19. 10. 1997 14.30.LO,LL2; sběr 3. l. 1998 /2,60,l,UU,2; sběr l. 5. 1998 /4,50,1,0,0,2.1: sběr 2. 6. 1999 

/4.20.1.0.3.2.0; Kult.: StK: Nálczy: zlomky keramiky (XX): BN (X): Šl (XX ojediněle přepálená), zlomky 

drtidel a otloukačů; tab. 14:1-18; Aktivita: sídliště; Pozn.: lokalita zasahuje na naleziště Komice 4, 9, 9a a 

pokračuje patrně i na k.ú. Sedliště naleziště 7. 7a (naorané objekty. atypické pravěké střepy); registrovány 

pra,idelně naorávané objekty s neolitickým materiálem; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 

př. č. 162-165/93, 190-200/93. 59-60/94, 78-79/94. 109-110/94, 36-38/97, 40-42/97, 94/97, 100/97, část nálezů 
dosud neinventována; Lit.: Kalferst - Sigl - Vokolek 1994, 9; Ka1ferst - Sigl - Voko1ek 1995, 5: Vích- Vokolek 

1997. 19: Vích 2002b. 19. 

36. Nedošín (okr. Svitavy) 

Lok.: okolí dvora "Pernštýna'', při řece Loučné. na jejím levém břehu; 14-31-25. (232:023)- střed dvora 

Pernštejna, nálezy pocházejí odnt.\kud z okolí: Okol.: mezi "dvorem Perštýnem a viaduktem", dar MUDr. 

Eduarda Čem1áka. c.k. okresního kkaře ve Vysokém Mýtě (Šl. střep); nálezové okolnosti neznámé (BN); Kult.: 

neolit: Nálezy: zlomek keramiky (lx atypický střep); Šl (škrabadlovitě upravená čepel); BN (vrtaná tesla 

s otupeným ostřím); tab. 12:2-3; Aktivita: sídliště; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 315, 316, 3793; Lit.: 

Skutill947/48. 42. 59: Vích 2002b .. 21. 

37. Němčice 1 (okr. Ústí nad Orlicí) 
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Lok.: při silnici Sloupnice- Němčice- Litomyšl, pole nalevo za Němčicemi; 14-31-25, (434:140), 

(445:148), (467:135), (473:122), (463:115), (441:128); Okol.: sběr D. Vích a Jan Čermák 30. 8. 1989; D. Vích 

1989- 1991: D. Vích a František Kupka, žák ZŠ Sloupnice 25. 5. 1993; Kult.: StK?: Nálezy: Šl (čepel), BN 

(břitová část sekeromlatu zlomeného v provrtu, bok nahrubo sbroušen); tab. 15:15; Aktivita: sídliště; Pozn.: 

registrovány naorané objekty: naleziště zasahuje na k. ú. Lány a k.ú. Litomyšl; Ulož.: Muzeum východních Čech 

v Hradci Králové, př. č. 150-155/92. 221-222/93; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1994, 15; Vích 2002b. 21. 

38. Němčice 8 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha ,.Podrybník"- nad zaniklým rybníkem: 14-31-25. (425:176); Okol.: sběr D. Vích 7. 9. 

1989; Kult.: neolit; Nálezy: BN (zlomek těla vysokého kopytovitého klínu); tab. 15:1; Aktivita: ojedinělý nález; 

Pozn.: patrně souvisí s nalezištěm Němčice l; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 206/93; 

Lit.: Vích 2002b, 21. 

39. Osík ta, 3a, Je, 4 (okr. Svitavy) 

Lok.: mezi cihelnou a lesem ,,Kabát", v areálu zaniklé středověké vsi; 14-33-05, (048:156). (062:177), 

(098:132), (085:119): Okol.: sběr D. Vích 1994- 1997; ch. sběru Osík 3c, sběr 3. ll. 1997 /4(po 1),90,1,0,1,1,0; 

Kult.: neolit Nálezy: zlomek keramiky (atypický střep); BN (týl ploché sekery); zlomky drtidel; Šl (masivní 

reziduum diskovitého jádra sekundárně použité jako otloukač); tab. ll :2, 4; Aktivita: sídliště; Pozn.: registrovány 

četné naorávané objekty vesměs se středověkým materiálem; areál raně středověké obce Křekovice; Ulož.: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 106/94, 108/94, 193-194/97, 196/97, 198/97, 117-118/98; 

Lit.: Kalferst - Sigl - Vokolek 1995, 6; Vích - Vokolck 1997, 19; Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 17: Vích 

2002b. 21. 

40. Osík (okr. Svitavy) 

Lok.: cihelna: 14-33-05. (139:046). (149:063), (180:040), (170:021); Okol.: nález J. Boštíka (tesla); 

záchranný výzkum V Vokolka 1994 (muzeum Hradec Králové) aJ. Hudce 1996 (muzeum Litomyšl); Kult.: 

neolit Nálezy: broušená industrie (tesla zlomená v oku a opět provrtaná); různé objekty; tab. 11:3; Aktivita: 

sídliště; Pozn.: při v)·zkumu se v objektech nepodařilo nalézt téměř žádný archeologický materiál, dle sdělení p. 

V Havrana, Dolní Újezd 218. se :t..de dříve nějaké archeologické nálezy vyskytovaly; Ulož.: Muzemn 

východních Čech v Hradci Králové, př. č. 82178 (i. č. 62 295); Lit.: Vencl 196ld; Justová 1968, 200; Hudec 

1996; Vích 2002b. 22. 

41. Osík (okr. Svitavy) 

Lok.: pole "Bouzovec", parc. č. 1522; bližší lokalizace neznámá; Okol.: nalezeno na poli pana Nováka; 

Kult.: neolit?: Nálezy: BN (hadcový valoun opatřený excentricky umístěným kónickým průvrtem); tab. ll: 1; 

Aktivita: ojedinělý nález; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 319; Lit.: Skutil 194 7/48, 44: Vích 2002b, 22. 

42. Pekla 2, 3, Ja, Je, dvůr domu čp. 19 (okr. Svitavy) 

Lok.: poloha "Ovčín", východně od ZD; 14-31-19, (123:065), (142:077), (159:064). (154:046), 

(125:046): Okol.: sběr p. Josef Šmaha. Pekla 20; sběr S. Vencl 1960; sběry D. Vích 1990- 1999; vykopáno p. 

Josefem Šmal1ou na dvoře domu čp. 19 dne 29. 8. 2002; ch. sběru Pekla 3, sběr 4. 12. 1997 /4po 2),60,5,0,1,2; 

sběr 20. 3. 1999 /2.75.1,0,0.2,0: sběr ll. 3. 2001 /4.30,1,0,1,2,2; sběr 26. 10. 2002 /4,60,1,0,1,1,2; Kult.: Lnk; 

StK; Nálezy: zlomky keramiky (XXX); BN (XX); Šl (XX, často přepálená); drtidla a jejich zlomky; zlomky 

otloukačů; pískovcové brousky a jejich zlomky: mazanice; tab. 9:2-8; 10: 1-8; Aktivita: sídliště; Pozn.: 
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registrovány naorané objekty; četné objekty s nálezy zjišťovány na čp. při jakýchkoliv zemních pracích (dle 

ústního sdělení majitele): Ulož.: expozice Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (sběry S. Vencla); Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové. př. č. 14/91. 134-136/92, 292-293/92. 294-295/92, 84/93, 181/93. 128-

130/94. 28/96. 33-34/97. 168/99. 201-203/99: Lit.: Vencl 1965a, 691-692: Vencl 1965b; Vokolek 1982. 71; 

Kalferst - Sigl - Vokolek 1991/92. 22; Kalferst - Sigl - Vokolek 1993. 16: Kalferst - Sigl - Vokolek 1994. 10; 

Kalferst - Sigl - Vokolek 1995, 6; Vokolek 1995a, 238: Vích - Vokolck 1997. 20; Kalferst - Sigl - Vokolek 

1999. 17; Vích 2002b. 22. 

43. Poříčí (okr. Svitavy) 

Lok.: v potoce Desinka: bližší lokalizace neznámá: Okol.: nalezeno při úpravě potoka. pro muzeum 

získal J. Klika, učitel v Budislavi: Kult.: neolit; Nálezy: BN (sekeromlat s oboustranným průvrtem); tab. 16:1: 

Aktivita: ojedinělý nález: Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 320; Lit.: Anonym 1942, 53, 85-88; Skutil 

1947/48. 45; Vích 2002b. 23. 

44. Sedliště 4, 4a (okr. Svitavy) 

Lok.: nad údolím Končinského potoka. u b~valé skládky podniku Vertex; 14-31-25, (148:277), 

(164:300), (171:296), (168:286): Okol.: sběr D. Vích 1992- 1998; ch. sběru Sedliště 4, 3. 1. 1998 /2,5,1.0,0,1,1; 

Kult.: neolit; Nálezy: Šl (srpová čepel. bilaterálně retušovaná čepel, přepálený odštěpek); tab. 5:15-16; Aktivita: 

ojedinělý nález: Pozn.: část lokality (naleziště 4) leží v areálu zaniklé středověké vsi ze 13. stol. (ojediněle i 

naorané objekty se středověkými nálezy). nálezy tak mohou být v sekundární poloze; Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové. př. č. 276/93, 202-203/97. dosud neinventováno; Lit.: Kalferst - Sigl -

Vokolek 1994, 12: Kalferst - Sigl- Vokolek 1995, 6; Vích- Vokolek 1997, 21; Vích 2002b, 23. 

45. Svařeň 1 (okr. Ústi nad Orlici) 

Lok.: poloha .,Jelenčí" nad Bětnickým potokem; 14-31-17. (189:207). (190:215), (201:195), (198:192); 

Okol.: sběrD. Vích 1996 -1998; ch. sběru 4. 10. 1997/4,135,1,0,1,1,2; Kult.: neolit ?; Nálezy: Šl (neretušovaná 

čepel): 16:3: Aktivita: ojedinělý nález: Pozn.: vzhledem k ojedinělosti nálezu nelze vyloučit jeho příslušnost 

k předneolitickému období; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 14/99, část 

neinventována; Lit.: Kalferst - Sigl - Vokolek 1999. 20: Vích 2002b. 24. 

46. Svařeň (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: na spáleništi domu čp. 2; dnešní lokali?~ce neznámá; Okol.: nalezl rolník Josef Sobotka r. 1930; 

Kult.: neolit Nálezy: BN (sekeromlat): Aktivita: sekundární uložení; Pozn.: nález zjevně v sekundární poloze 

jako tzv . .,hromový klín'': Ulož.: podle K. Prudiče v blíže neurčené školní sbírce. dnešní uložení nálezu neznámé; 

Lit.: Prudič 1931. 208: Šíma 1982. 

47. Tisová 1 (okr. Ústí nad Orlici) 

Lok.: .. Staré Mýto". terasa nad řekou Loučnou; 14-31-19, (181:302). (186:309), (200:287), (196:283); 

Okol.: B. Dragoun l. 8. 1988 (u řezu 19A). 5. 8. 1988 (u řezu 8B): D. Vích 18. 10. 1996; u rezidua jádra 

uloženého v muzeu ve Vysokém Mýtě okolnosti neznámé; Pozn.: nálezy pocházejí z areálu rozsáhlého. 

archeologicky zkoumaného středověkého sídliště; Kult.: ncolit: Nálezy: BN (břít patrně sekeromlatu; zlomek 

břitu snad ploché sekery); Šl (X): tab. 15:6-7; Aktivita: neurčeno; Ulož.: Muzeum ~·chodních Čech v Hradci 

Králové. př. č. 165-167/97; expozice muzea ve Vysokém M~1ě; Lit.: Vích- Vokolek 1997, 21; Vích 2002b, 24. 

48. Tisová 12, 19 (okr. Ústí nad Orlicí) 
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Lok.: pravý břeh Sloupnického potoka nad benzinovým čerpadlem: 14-31-19, (190:289), (195:293), 

(200:288), (197:284): Okol.: sběr D. Vích 1996- 1999; ch. sběru Tisová 12. sběr 13. 12. 1997 /2,25,1,4,0,1,2; 

sbér 18. 4. 1998 /4.15,1.0.0,2,2: sběr 17. 4. 1999 /4,20,1,0.0,1.2; Tisová 19, sběr 18. 3. 1999 /3,40,1,3,0,2,2; 28. 

10. 1999 /4(po 1), 10, 1,0,0.2.2: Kult.: LnK: StK: Nálezy: zlomky keramiky (XX); BN (X); Šl (X); otloukač; tab. 

17:12-15; Aktivita: sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 73-78/99, 144/99, dosud 

neinventováno; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 23; Vích 2002b, 24. 

49. Tisová 18; Vysoké Mýto 28 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad osadou "Bžundov''; 14-31-13. (480:078), (475:089), (480:094): 14-31-14, (000:094), 

(009:099), (014:103): (022:094). (020:078), (000:078); Okol.: sběr D. Vích 1998- 2002; ch. sběru Tisová 18, 

sběr 18. 8. 1998 /4,90,1,1,0.2,2; Vysoké Mýto 28. sběr 17. 2. 2002 /2,30,1,0,0,1,2; Kult.: neolit; Nálezy: Šl (2x 

škrabadlo; čepel): BN (štěpina z broušeného nástroje sekundárně přebroušená na plochou sekerku; zlomek 

břitové části vysokého kopytovitého klínu); tab. 5:12-13; 17:6-9; Aktivita: sídliště?; Ulož.: Muzemn východních 

Čech v Hradci Králové, př. č. 91/99: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 24; Vích 2002b, 25. 

50. Újezdec (okr. Svitavy) 

Lok.: na Limberského louce; dnešní lokalizace neznámá; Okol.: ?; Kult.: neolit; Nálezy: BN (značně 

poškozen)· sekeromlat s uraženým břitem): tab. 16:6: Aktivita: ojediněl)· nález; Ulož.: podle V Sedláka ve 

sbírkách měšťanské školy v Morašicích, dnešní místo uložení neznámé; kresleno podle archivu S. Vencla: Lit.: 

Sedlák 1947/48, 27. 

51. Vraclav 1 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: akropole známého mně středověkého hr.1diště; 14-31-12, (215:272), (219:275). (226:267), 

(221:262); Okol.: výzkum hradiště v letech 1961 - 1962; Kult.: neolit; Nálezy: ojedinělé zlomky keramiky; Šl; 

BN (kopytovitý klínek); Aktivita: neurčeno; Pozn.: výzkum dosud nezpracován a nepublikován; neolitické 

nálezy pocházejí z nejspodnější vrstvy: Ulož.: AÚ Praha; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Lit.: 

Skružný 1961; Skružný 1962; Hrdlička 1963; Hrdlička 1964,90-95. 

52. Vraclav 3b, Je (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: východně při osadě Sedlec: 14-31-12, (230:069), (242:085), (253:076), (261:043), (246:038); 

Okol.: sběr D. Vích 1997- 1998; charakteristika sběru Vraclav 3b, sběr 29. 3. 1998 /3,120,1,1,3,2,2; Kult.: 

LnK?; Nálezy: zlomek ker,uniky (zdobený střep); BN (plochá sekerka, zlomek polotovaru? sekery); Šl (čepel, 

úštěp); tab. Aktivita: neurčeno; Pozn.: lokalita je známa v souvislosti laténskými nálezy jako Sedlec- "Binkovo 

pole" (Rybová 1968); většino sběrů prováděna po hluboké orbě před a po kukuřici, nálezy mladších pravěkých 

kultur a středověké vybírány přímo ze silně naoraných objektů, což však neplati v případě artefaktů neolitických; 

vzhledem k charakteru nálezů považuji osídlení LnK za možné, nikoliv prokázané (zdobený střep se v detailu 

poněkud vymyká standardní keramické produkci LnK. kamenná industrie může být sekundárně donesena 

v mladším pravěku); Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 219/97, 143-149/98, 150/98, 

160/98; Východočeské muzeum v Pardubicích; Lit.: Vích- Vokolek 1997. 24; Kalferst- Sigl- Vokolek 1997, 

224; Vích 2002b. 26. 

53. Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí) 
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Lok.: přesná poloha neznámá; Okol.:?; Kult.: LgK: Nálezy: zlomky keramiky ("hrubé střepy s pupky"); 

Aktivita: sídliště?; Ulož.: podle Skutila v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, zde se dle přírůstkové knihy 

muzea žádné takové střepy nenacházejí: Lit.: Anonym 1941: Skutil 194 7/48, 79. poznámka 28. 

54. Vysoké Mýto 2 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: ji7_ní úpatí Bučkova kopce při silnici Vysoké Mýto- Choceň: 14-31-13, (306:187), (319:196), 

(331:190), (312:182): Okol.: sběr D. Vích 1989- 1997; sběr archeologického kroužku při ZŠ Sloupnice 19. 5. 

1993; Kult.: neolit; Nálezy: broušená industrie (plochá sekerka. břit sekery): tab. 16:4; Aktivita: ojedinělé nálezy: 

Pozn.: vzhledem k souběžnému výskytu ojedinělé neolitické a eneolitické broušené industrie bez dalších 

doprovodn)·ch nálezů jde patrně o v mladším období pravěku sekundárně donesené artefakty; Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Kr-álové, pf. č. 21/91, 84/91, 353/92. 85-87/93, 91/93, 69/94, 184-186/96, 175/98; 

Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1991/92. 28: Kalferst- Sigl- Vokolek 1993, 18; Kalferst- Sigl- Vokolek 1994, 

14; Kalferst- Sigl- Vokolek 1995. 7: Sigl 1995. 392; Vích- Vokolek 1997, 24; Vích 2002b. 27. 

55. Vysoké Mýto 16 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad zalesněným svahem Vraclavského hroetu při silnici Vysoké M)1o - Vraclav; 14-31-12, 

(382:142). (394:146), (410:132). (405:126); Okol.: sběr D. Vích 12. 10. 1997: Kult.:? (neolit?); Nálezy: štípaná 

industrie (bilaterálně retušovaná čepel, odštěpek): Aktivita: sídliště; Pozn.: při sběru po hluboké orbě 

registrovány četné naorané objekty; datace do neolitu na základě několika nevýrazných kusů štípané industrie je 

nejistá; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 2/99; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28; 

Vích 2002b, 27. 

56. Vysoké Mýto 18c, 18d, 18e (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: terasa nad bezejmenným potokem - levobřežním přítokem Loučné poblíž Šnakova: 14-31-13. 

(051:266), (068:301). (079:278); Okol.: sběr D. Vích 1997- 2000; ch. sběru Vysoké Mýto 18c, sběr 26. 12. 1997 

/4 a 3.25.0.1 a 0.1,2: sběr 21. 4. 2000 /4, 15.2,0,0.2,2: Vysoké Mýto 18d. sběr 26. 12. 1997 /2,20,l,O,O,L2; 

Vysoké Mýto 18e. sběr 26. 12. 1997 /4.lO,l,OJ.LO: Kult.: LnK: neolit: Nálezy: zlomky keramiky (2x typické 

střepy: 10x střepů atypických): BN (plochá štěpina z těla sekery se zachovaným ostřím; plochá sekera 

s uraženým břitem a poškozeným týlem); Šl (čepel, úštěp); tab. 17:1-4; Aktivita: sídliště; Pozn.: většina 

keramiky vyzvednuta z naoraného objektu na nal. 18c (LnK); Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové, př. č. 179-182/98, dosud neinventováno; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28; Vích 2002b, 27. 

57. Vysoké Mýto (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: intravilán- u Choceňské brány: 14-31-13, (253:081)- přibližná poloha nálezu: Okol.:?; Kult.: 

LgK; Nálezy: keramika (celá nádoba -mísa); tab. 12:1; Aktivita: neurčeno; Ulož.: Regionální muzeum ve 

Vysokém M)1č, i. č. 28: Lit.: Tomský 1949; Vích 2002b, 27. 

6.4 Vyhodnocení neolitických nálezů Litomyšlska a Vysokomýtska 

6.4.1 Keramika 

Podaný přehled nalezišť pokrývá svým rozsahem celé období českého neolitu. Pro 

chronologické třídění je nejvýznamnějším druhem nálezů keramika. 
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Nejhojněji je zde zastoupena keramika kultury s lineární keramikou. Keramickou 

produkci LnK lze rozdělit do následujících skupin: 

lineárně zdobená keramika zahrnující především jemné kuchyňské zboží 

s charakteristickou výzdobou (např. tab. 1:1; 3:3, 7-8; 4:7, 13-15; 5:1; 10:15; 

17: 14) 

plasticky zdobená keramika, v našem případě především pupky (např. tab. 1 :9; 3 :6; 

1:3, ll; 7:7; 9:8; 10:13) 

technická výzdoba - především nehtování, zcela ojediněle doložen i důlkovaný okraj 

(např. tab. 2: 14; 4:3-4; 7:9) 

nezdobená skupina keramiky (nezdobené okraje, nekreslené atypické zlomky; např. 

tab. 3:2; 4:2; 8:1) 

Vlastní zdobenou keramiku lze dále třídit. Nejběžnější typ výzdoby představuje prostá 

rytá linie, od níž je odlišena prostá linie provedená žlábkem (např. tab. 3:1; 18:3) a trojitá 

páska. Dále se vyskytuje vyplňovaná páska (např. tab. 10:15), jež bývá spojována s českým 

prostředím, a notová výzdoba na linii či mimo ní (např. tab. 3:7; 4:7-8, 14-15; 5:8; 10:16), 

která je charakteristická především pro moravskou LnK (např. Pavlů 1977, 46; Pavlů -

Zápotocká 1979, 294). Ke zvláštním případům patří jednotlivé vpichy řazené za sebou jako 

předzvěst kultury s vypíchanou keramikou (tab. 1:1; 17:2, 14). 

Při pokusu o chronologickou analýzu jsme vzhledem ke sběrovému charakteru nálezů, 

a tudíž naprostému zkreslení kvantitativního hlediska (četnost výskytu jednotlivých 

výzdobných prvků) odkázáni pouze na hlediska kvalitativní. 

Charakteristickým projevem nejstaršího (I.) stupně LnK je lineární výzdoba provedená 

žlábkem (poprvé Neústupný 1956, 392; dále rozpracoval Pavlů 1977). Již delší dobu v námi 

sledované oblasti známe keramiku tohoto stupně LnK. Jedná se o naleziště Cerekvice nad 

Loučnou 3 (Pavlů- Vokolek 1992, 47). Nově k ní přistupuje naleziště Cerekvice n. L. 1, kde 

se tento typ nálezů vyskytuje v souboru zachráněném F. Uhlířem (tab. 3:1) a snad i z naleziště 

Cerekvice n. L. 11. I. stupni náleží i některé blíže nelokalizované zlomky keramiky ze sbírky 

p. Andrleho (tab. 18:3). Veškeré doklady nejstaršího stupně kultury s lineární keramikou se 

omezují výhradně na k. ú. Cerekvice nad Loučnou, které tak můžeme pokládat za nástupní 

prostor kolonizace zdejší oblasti na počátku neolitu. 

Část nálezů, pokud lze chronologicky rozlišit, náleží II. stupni (páska vyplňovaná 

vpichy a notová výzdoba omezená na konce či úhly linií; Rulf 1986), případně III. stupni této 

kultury (dožívání pásky vyplňované vpichy, hustá notová výzdoba i mimo konce linií a úhly, 

zmenšování not). Těmto stupňům náleží lokality Cerekvice nad Loučnou 1 (toto zjištění 
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podporuje i výsledek záchranného výzkumu V Vokolka; Vokolek 1982), Cerekvice nad 

Loučnou 3, Cerekvice nad Loučnou 11, Pekla 2, 3, 3a, 3c a snad i Komice 1, la, le, 2, 2a, 2b, 

2c, 6b. 

K důležitému zjištění patří doklady nejmladší fáze osídlení LnK - tzv. šárecký stupeň, 

chápaný v širším slova smyslu (část III. -IV stupeň). Zastupuje ho zde hustá notová výzdoba 

na předrýsované linii, případně již i vpichy bez vodící linky (1:1; 17:2, 14; Vencl 196la). 

Jedná se o naleziště Komice 1, la, le, 2, 2a, 2b, 2c, 6b; Tisová 12 a Vysoké Mýto 18c, 18d, 

18e. Litomyšlsko a Vysokomýtsko leželo mimo dosud známou sídlištní oikumenu, byť se zde 

s těmito nálezy teoreticky počítalo (Vencl 1963, 22-33). Střep z poslední uváděné lokality by 

vzhledem k výskytu hustého vpichu bez předrýsované linie mohl náležet již šáreckému stupni 

v užším slova smyslu (IV stupeň; k chronologii LnK viz Pavlů 1977; Pavlů - Zápotocká 

1979, 294). 

Podrobnějšího třídění se musíme pro nedostatek vhodného materiálu vzdát v případě 

kultury s vypíchanou keramikou. K dispozici máme jen malý soubor typické keramiky, pouze 

několika kusy je zastoupen charakteristický vypíchaný dekor z nalezišť Nedošín 2, 3, 3a; 

Tisová 12 a Cerekvice nad Loučnou ll (tab. 5:6; 14: ll; 17:13, 15), mnohdy značně otřelý tak, 

že není příslušnost k této kultuře zaručena (tab. 2:6-7). Z dalších výzdobných prvků lze uvést 

už jen plastickou důlkovanou pásku (tab. 3 :5). Častější je plastická výzdoba obdobná kultuře 

s lineární keramikou v podobě pupků, oproti LnK však drobnějších (např. tab. 1:13; 2:15), 

ojediněle i oušek. Ač musíme na detailnější chronologické určení rezignovat, trochu jistoty 

snad poskytuje zlomek z naleziště Nedošín 2, 3, 3a (Obr. 18:8), který vzhledem k výskytu 

velkých vpichů v kombinaci s malými můžeme zařadit do stupně mladšího, kdy se již plně 

projevil vliv lengyelského okruhu (Zápotocká 1970, 7). Ostatní keramické nálezy této kultury 

z Cerekvice nad Loučnou 3, Cerekvice nad Loučnou ll, Horní Sloupnice Sa, Horní Sloupnice 

7, Komice 1, la, le, 2, 2a, 2b, 2c, a Tisová 12 zůstávají zatím blíže nedatované a u některých 

musíme zařazení do StK považovat pouze za více či méně pravděpodobné, nikoliv za 

bezpečně prokázané. Lokality Bohuňovice 8, Horní Sloupnice 25a - g, Němčice 1 jsou do 

kultury s vypíchanou keramikou zařazeny na základě nálezů broušené industrie. 

Obdobná situace platí i pro lengyelskou kulturu. Z vhloubené výzdoby, která se 

vyskytuje v hojnější míře až v mladším stupni této kultury v rámci moravské malované 

keramiky (Podborský - Kazdová - Koštuřík - Weber 1977, 272) známe pouze svazek rýh 

z Horní Sloupnice Se, 40 (tab. 8: 10) a Kornic 1, la, le, 2, 2a, 2b, 2c, 6b (tab. 2: ll). 

Přesekávané okraje z téže lokality (tab. 1: ll, 14) a Cerekvice nad Loučnou ll (tab. 4: 12) však 

mohou náležet i V fázi kultury s vypíchanou keramikou (Zápotocká 1970, 9). 
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.. 4.2 Broušená industrie . . ~ ~·· , 
K dalšímu hojně zastoupenému typu nálezů patří broušená industne. NeJcasteJI mame 

za<;;tou\)en'j \)\oc\\e <;;e\\..e'\:K'j \\)Y\\)aó.n~ mono\o~\c~.._, ne\o-z.\\~\te\né nevrtané tes\)1~ tab. 1 :4~ 2:8~ 

5:12; 7:8, 10; 8:15-16; 9:2-3; 10:10-11; 13:1-4; 14:7; 16:4; 17:4, 10), dále kopytovité klíny 

(tab. 3:9; 8: 17; 9:4-5; 15: 1), k poměrně častým artefaktům, především díky starým nálezům 

uložených v muzeích v Litomyšli a Vysokém Mýtě, patří vrtané sekery (tab. 1:7; 2: 1; 4: 1; 6:1; 

8:14; 12:1; 15:4-5; 16:1; 18:2). Vzácným nálezem jsou dva doklady o přítomnosti sekerek se 

svislým ostřím (tab. 10:12; 15:2) a polotovar diskovitého mlatu (tab. 10:9; Vencl1960). Velké 

množství BN se pro značnou míru poškození blížeji určit nepodařilo, pozoruhodný je nález 

serpentinitového artefaktu z Osíka - "Bouzovce", který připomíná nástroj pouze kónickým 

průvrtem a surovinou (tab. ll: 1 ). 

Zajímavé výsledky dostáváme při sledování kamenné broušené industrie z hlediska 

výrobního (zahrnuty nejsou artefakty získané výzkumem V Vokolka v Cerekvici nad 

Loučnou 1, blíže nelokalizované nálezy broušené industrie z Vysokomýtska uložené v muzeu 

ve Vysokém Mýtě a předmět z Osíku, pole "Bouzovec", jehož funkce je nejasná; do debitáže 

v kategorii broušená industrie zahrnuji takový odpad, u kterého lze těžko odlišit, zda je 

dokladem výroby či pouze intenzivního využívání broušených nástrojů). 

Z celkového počtu 204 ks broušené industrie připadá na celé nástroje 15,2%, na 

znehodnocené zlomky 57,35%. Značná část tohoto odpadu byla ještě dále zužitkovávána jako 

tříky či otloukače (23,4% z celkového počtu BN), což není nikterak neobvyklé (Vencl 1960, 

39). Ojediněle se vyskytl doklad využití poškozeného nástroje na výrobu nového - plochá 

sekerka vybroušená ze štěpiny zničeného nástroje (tab. 17:6), tesla zhotovená z břitové části 

téhož nástroje zlomeného v oku (tab. 11 :3) a podobným způsobe upravený sekeromlat 

z Cerekvice nad Loučnou a okolí (tab. 18:2). Výmluvné je minimální zastoupení polotovarů a 

výrobního odpadu (4,41 %). Při srovnání s oblastmi tradičně osídlenými, jako např. 

s Hradeckem, zde nenacházíme vývrtky jako doklad technologie vrtání hojně rozšířené 

v mladším neolitu. Nález polotovaru diskovitého mlatu patří ke zcela ojedinělým, protože 

diskovité a dvojramenné mlaty byly na rozdíl od ostatní BN sloužící na opracovávání dřeva 

jedinými vrtanými broušenými nástroji v prostředí LnK a sloužily patrně jako zbraně (Vencl 

1960, 33). Ojedinělý nález vývrtku z naleziště České Heřmanice 12, ZM 10 14-31-19 

ZSČ:JSČ (287:234), (289:237), (292:234), (290:234), považuji vzhledem k použité surovině 

za možnou recentní záležitost, i v případě pravěkého původu artefaktu by byl možné datování 

i do eneolitu. Zcela též chybí drobné štěpiny vzniklé přitloukáním budoucího nástroje do 

tvaru polotovaru, kdy tato fáze výroby předcházela vlastnímu broušení (k výrobnímu postupu 
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podrobně Šída 2001), i když tyto polotovary ojediněle doloženy máme (tab. 3:4; 18:4). 

S výrobou broušené industrie, i když patrně jen v omezeném rozsahu, tak můžeme počítat 

pouze na lokalitách Cerekvice nad Loučnou 3, Cerekvice nad Loučnou 11 a Pekla 2, 3, 3a, 3c. 

Využití broušené industrie pro datování je velmi omezené, protože tvar nástrojů 

podléhal především funkčním kritériím, které se v čase vyvíjely jen pozvolna. Polotovar 

diskovitého mlatu z Pekel 2, 3, 3a, 3c a sekerky se svislým ostřím z téhož naleziště a 

z Českých Heřmanic 8c patří k s velkou pravděpodobností k náplni kultury s lineární 

keramikou (Vencl 1960, 29), což potvrzují i keramické nálezy. Malý kopytovitý klínek 

z naleziště Bohuňovice 8 (tab. 8: 17) a fragment sekeromlatu z naleziště Němčice 1 (tab. 15:5) 

můžeme spojit nejspíše s kulturou s vypíchanou keramikou (Vencl 1960, 25). V obou 

případech jsou tyto nálezy velmi důležité, protože jiné datovací pomůcky u těchto lokalit 

postrádáme. S objevením keramiky s vypíchanou keramikou můžeme snad vzhledem 

k výskytu malých kopytovitých klínků vysokého profilu (tab. 9:4-5) počítat v budoucnu i 

v případě naleziště Pekla 2, 3, 3a, 3c. 

6.4.3 Štípaná industrie 

K početně zastoupeným nálezům s jistou vypovídací hodnotou patří poměrně velký 

soubor štípaná industrie. 

Z celkového počtu Šl tvoří největší podíl debitáž (64,8%; debitáž v kategorii štípaná 

industrie je souhrnné označení pro dříve těžko odlišitelné kategorie polotovarů a výrobního 

odpadu; Vencl 1998, 549; pod tímto označením zde chápu různé neretušované úštěpy, 

odštěpky, zlomky neretušovaných čepelí apod.; retušované artefakty včetně retušovaných 

zlomků čepelí a neretušované čepele celé řadím mezi nástroje), dále sekundárně upravené 

artefakty (31, 7%; tento termín je vhodnější, než tradiční pojem "nástroje", protože se metodou 

mikroanalýzy pracovních stop podařilo prokázat, že neretušované artefakty byly používány 

jako nástroje stejně, jako kusy retušované; k tomu viz Popelka 1999, 18-19), nejméně jsou 

zastoupena jádra (3,5%; např. tab.10:1; 11:2; 14:8; 15:3). Z celkového počtu sekundárně 

upravených artefaktů největší část (34,94%) připadá na škrabadla (včetně dvojitých; např. tab. 

1:2,10, 12;2:12;5:13;7:12-14, 18-19;8:2,4, 13; 10:8; 14:6,9, 12-13; 17:7},cožjevsouladu 

se zjištěními i na jiných neolitických nalezištích (např. Popelka 1987}, v těsném závěsu 

následují čepele (30,73%; např. tab. 1:8; 2:9; 7:15; 10:18), kde však výsledek částečně 

zkresluje zahrnutí celých neretušovaných čepelí do skupiny nástrojů, i když v některých 

případech může jít o polotovary z kategorie debitáže. Následují retušované úštěpy (14,46%), 

srpové čepele (10,24%; tab. 4:5; 5:16; 7:15; 10:8}, k méně častým nálezům patří hroty (5,42 
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' 
:' %; tab. 7:3, 16-17; 14:3). Ojedinělými zůstávají trapezy (1,81%; např. tab. 7:19) a jen 

( výjimečně máme zastoupeno rydlo (1,2%), drasadlo (0,6%) a kombinovaný nástroj (0,6%). 

Odborný rozbor suroviny neolitické štípané industrie nebyl dosud proveden. 

Předběžně lze říci, že neolitické obyvatelstvo nejvíce preferovalo pazourek či jemu podobné 

silicity, ojediněle i radiolarit (Dolní Sloupnice 2a, k pozoruhodným nálezům patří obsidiánová 

čepelka z naleziště Čistá 5, zatím však není jasné, zda vůbec souvisí s mladší dobou 

kamennou. 

Nízký počet jader vyskytujících se v podstatě výhradně ve formě reziduí dokládá sice 

přímou výrobu Šl na místě, zároveň ale svědčí i o maximálním využití této ve své době 

vzácné suroviny. Výrobu štípané industrie tak máme nálezy jader doloženu na lokalitách 

Cerekvice n. Loučnou 3, Cerekvice n. Loučnou ll, Horní Sloupnice 5a, Nedošín 2, 3, 3a, 

Pekla 2, 3, 3a, 3c, Tisová 12 a snad i z Osíku 1a, 3a, 4 (masivní reziduum jádra sekundárně 

použité jako otloukač) a Horní Sloupnice 7 (jádro nemusí být neolitické). 

6.4.4 Ostatní artefakty 

Poměrně četné jsou též nálezy ostatní kamenné industrie - drtidla, otloukače, 

vyskytnou se i pískovcové brousky, vzhledem k polykulturnosti většiny lokalit však není 

jejich příslušnost k neolitu vždy zaručena. 

6.5 Výsledné poznatky o neolitickém osídlení regionu 

Celkem se podařilo zjistit 55 poloh s nálezy zařaditelnými do neolitu (pomineme-li 

lokality se sekundárně zavlečenými artefakty), přičemž některé byly v rámci mladší doby 

kamenné osídleny vícekrát. 29 lokalit můžeme označit jako sídliště, 12 náležejících kultuře s 

lineární keramikou (z toho 2 nejisté), 10 kultuře s keramikou vypíchanou (z toho 5 nejistých), 

6 lengyelské kultuře (z toho 2 nejisté), u 14 sídlišť se musíme spokojit s datací pouze do 

neolitu. V 7 případech se charakter aktivity spojené s nálezy nepodařilo zjistit, 16 lokalit 

náleží do kategorie ojedinělých nálezů. Dva artefakty musíme pokládat za tzv. "hromové 

klíny", jejich místo nálezu je tudíž sekundární a s neolitickými aktivitami v regionu 

nesouvisející. Na sídlištích máme bezpečně doloženu zemědělskou činnost nálezy drtidel a 

srpových čepelí, hroty šípů (Horní Sloupnice 5a) též nezanedbatelnou roli lovu v životě 

alespoň některých sídlišť. Přeslen z Cerekvice nad Loučnou (tab. 4:6) představuje zatím 

ojedinělý doklad textilní výroby. 

Skutečný počet neolitických sídlišť v regionu bude však ve skutečnosti mnohem 

vyšší. Jistým dosud ne plně objasněným specifikem našeho regionu jsou četné nálezy naorané 
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navé výplně objektů dokládajících podpovrchové archeologické situace při nedostatku či 
tplné absenci movitých nálezů. Vysvětlení se nabízí několik: 

a) Jedná se o doklady mimoantropogenních aktivit vesměs recentního původu, např. 
vývraty, jak bylo prakticky prokázáno v Dolní Sloupnici při sledování průkopu a.s. 

Telecom (za ústní sdělení děkuji B. Dragounovi z muzea v Rychnově nad 

Kněžnou). 

b) Stav je dán mimořádně špatnou kvalitou keramického materiálu, kterou máme 

bezpečně prokázánu v užším okolí Litomyšle (např. z Komic). O příčinách tohoto 

jevu se zatím můžeme pouze dohadovat (snad špatná kvalita místní hlín k výrobě 
keramiky používaných). Takovéto vysvětlení je přijatelné především u těch lokalit, 

kde se keramika sice nedochovala, ale z kterých známe kamenné nástroje z 

prostředí naoraných objektů (Bohuňovice 3, Bohuňovice 8, Cerekvice nad 

Loučnou 8, Morašice 3, Němčice 1, Komice 10, 10a - zde i s pranepatrnými 

zlomky velmi špatně dochované keramiky). 

c) Absenci všech nálezů vůbec způsobila krátkodobá přítomnost člověka, kdy na 

lokalitě zůstalo jen malé množství odpadu, který navíc postupně bere při 
dlouhodobé zemědělské činnosti systematicky za své. 

Pro vysvětlení výše uvedeného jevu musíme předpokládat součinnost všech těchto 
faktorů, přičemž případy vysvětlitelné např. vývraty budou spíše ojedinělé. Vzhledem k 

všeobecně nízké kvalitě vypálení neolitické keramiky a především k občasným nálezům 
ojedinělé kamenné industrie se odvažuji alespoň část sídlištních situací, na kterých chybějí 
jakékoliv nálezy, zařadit do neolitu. Vzhledem k tomu, že těmto situacím začala být věnována 
pozornost poměrně pozdě, zůstala jich část nepodchycena (což se týká i Vích 1999), a proto 

zde uvádím alespoň některé nejdůležitější: 

Cerekvice nad Loučnou 4, ZM 1:10 000 14-31-24, ZSČ:JSČ (063:262), (069:268), 

(076:263), (067:257), parc. č. 135/2, 112, akce J. Sigla a V. Vokolka; 

Cerekvice nad Loučnou 13, ZM 1:10 000 14-31-24, ZSČ:JSČ (285:306), 

(291 :312), (295:307), (290:302); 

Dolní Sloupnice 22, ZM 1:10 000 14-31-20 ZSČ:JSČ, (110:229), (129:152), 

(153:218), (126:194); 

Dolní Sloupnice 23, ZM 1:10 000 14-31-20, ZSČ:JSČ (317:126), (332:136), 

(349:131), (339:111), (317:120); 
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Říkovice 1, ZM 1:1 O 000 14-33-05, ZSČ:JSČ (000:236), (009:249), (021 :231 ), 

(012:219); 

Sedliště 3, ZM 1:10000 14-31-25, ZSČ:JSČ (175:158), (191:178), (205:162), 

(195:145), (187:143); 

Tisová 4, ZM 1:10 000, 14-31-19 ZSČ:JSČ (265:332), (276:339), (287:325), 

(282:316); 

Dosud se nepodařilo objevit žádné areály považované za sociokultovní, z východních 

Čech již známé, překvapující není ani absence pohřebišť, zvláště pak když si uvědomíme 

četnost archeologických výzkumů v regionu. 

Důležité jsou určité znaky ukazující na kontakty s Moravou: 

střepy se silnou příměsí tuhy ve hmotě (Cerekvice nad Loučnou ll, Horní 

Sloupnice 5a); přičemž tuhová keramika se na Moravě objevuje od fáze IIa 

s masovým nástupem ve III, šáreckém stupni (Čižmář 1998, 129) 

část radiolaritové čepele (Dolní Sloupnice 2, 2a) 

obsidiánová čepelka (Čistá 5- pokud souvisí s neolitem) 

Značný počet lokalit spolu s nízkým počtem artefaktů spolu s minimálními doklady 

výroby kamenné industrie a běžný výskyt keramiky s notovou výzdobou snad též dovolují 

uvažovat o významu zdejšího regionu jako spojnice mezi tradičně osídlenou oblastí české 

kotliny a Moravou, respektive její nejbližší částí, Malou Hanou, kde intenzívní neolitické 

osídlení dokládají starší i novější nálezy (Mackerle 1948; týž 1952; Ducháč - Thér - Tichý 

1997; Tichý 1997; Vích 2001; Vích 2002c; Vích 2003). 

7. Eneolit 

7.1 Obecné poměry v eneolitu 

Na území Čech samých se v tomto období střetávají různé vlivy a zároveň dochází 

k regionalizaci v důsledku lokálního vývoje, což se projevuje značným množstvím kultur na 

tomto území rozpoznaných. 

Vývoj na území Čech ve starém eneolitu (v rámci třídění eneolitu podle J. 

Neústupného; Neústupný a kol. 1960, 123) není ještě plně objasněn, nicméně po vyznění 

kultury s moravskou malovanou keramikou, respektive její české skupiny lengyelské kultury 

(která začíná již být též řazena k eneolitu, Zápotocký 1996, 404) lze postihnout zhruba 

následující vývoj, kdy se objevují skupiny navazující na předcházející lengyelské období 

(vypracováno na základě severočeského materiálu, Zápotocký 1996, 426). První je 
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jordanovská kultura, ve které se vedle lengyelského základu začínají projevovat také 

jihoněmecké vlivy (např. Vávra 1989); poslední vývojovou fázi jordanovské kultury vyčlenil 

M. Zápotocký jako skupinu Jenštejn (Zápotocký - Dreslerová 1996). Chronologicky alespoň 

na zatím nejlépe poznaném území severozápadních a středních Čech následuje 

postjordanovské období nově označované na základě rozboru materiálu z Ústí -Trmic jako 

skupina Ústí (včetně některých nálezů schussenriedské keramiky), po níž snad následuje raná 

fáze kultury nálevkovitých pohárů. Vedle výše uvedených kultur se ve starém eneolitu v 

Čechách ojediněle vyskytne keramika s brázděným vpichem, jako doklad kontaktů 

s jihovýchodem (Zápotocký 2002b) a michelsberská kultura (zařazení michelsberské kultury 

v rámci českého eneolitu není dosud zcela bez problémů, viz Zápotocký - Černá - Dobeš 

1989; Gojda a kol. 2002, 425) jako doklad stále sílících kontaktů z opačného směru. Vývoj 

nakonec vyvrcholil nástupem kultury nálevkovitých pohárů. 

V periodizaci této velmi důležité staroeneolitické kultury, rozšířené na území 

severozápadních, středních a východních Čech, M. Zápotocký rozlišuje starší stupeň (I), který 

dále člení na I A, v Čechách dosud bez spolehlivých nálezových celků; I B, baalberský 

stupeň; I C, siřemský stupeň a mladší (ll) stupeň, nazývaný salzmundský, který vak již náleží 

eneolitu střednímu (Pleiner a kol. 1978, 239). Kolonizační proud nositelů této kultury 

v baalberské fázi měl z východních Čech zasáhnout střední Moravu (Podborský a kol. 1993, 

168). 

Ve středním eneolitu proniká do prostředí salzmundského stupně ve východní části 

středních Čech bolerázský (I.) stupeň badenské kultury (Čáslavská kotlina, Kolínsko, 

Poděbradsko) snad přímou migrací z jižní případně střední Moravy. Otázkou dosud zůstává 

jeho další postup na západ a vztah ke klasickému stupni badenské kultury (Zápotocký 2002a, 

117). V klasické fázi (ll. stupeň) se s badenskou kulturou setkáváme nejhojněji v pražsko

slánské oblasti, případně do severozápadních Čech, na ní pak navazuje protořivnáčský stupeň 

(III.) této kultury (Pleiner a kol. 1978, 24 7). 

V mladším eneolitu se v západních Čechách setkáváme s kulturami chamskou, která 

však pro náš region nemá prakticky žádný význam (souhrn viz Prostředník 2001), dále 

v oblasti středních a severozápadních Čech s řivnáčskou kulturou (souhrnně s literaturou viz 

Pleiner 1978, 253; k obydlím a sídlištím řivnáčské kultury nově Pleinerová - Zápotocký 

1999), na území více či méně celých Čech s kulturou s kulovitými amforami (souhrnně s 

literaturou viz Pleiner 1978, 263; nově ke keramice této kultury Zápotocký - Dobeš 2000), 

přičemž obě naposled uvedené kultury nejsou pro východní Čechy bez významu (viz kap. 

4.2). S ohledem na kontakty s Moravou se zde musíme zmínit o jevišovické kultuře 
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rozkládající se především na území jihozápadní Moravy (k ní více Podborský a kol. 1993, 

191) s nejsevernějším zásahem na Moravě až na jižní okraj Malé Hané (Štrof 1994). Vedle 

výšinných poloh (základní práce A. Medunové-Benešové viz u Podborský a kol. 1993) máme 

doloženo i sídliště nížinné (Medunová-Benešová- Vitula 1994). Bošácká kulturní skupina se 

vyskytuje především na jihozápadním Slovensku a jihovýchodní Moravě, přičemž se zde 

setkáváme s řadou nalezišť směřujících k severu (Brno-Líšeň, Hrubčice; Podborský a kol. 

1993, 201). 

Pozdní eneolit reprezentují dva dosti svébytné kulturní okruhy, kultura se šňůrovou 

keramikou a kultura zvoncovitých pohárů. Kultuře se šňůrovou keramikou se u nás podrobně 

věnoval M. Buchvaldek, nejprve v Čechách (Buchvaldek 1967), později v širších 

středoevropských rozměrech (Buchvaldek 1986). Jádrem rozšíření jsou severozápadní a 

střední Čechy. M. Buchvaldek rozlišuje tři nálezové skupiny: a) nálezová skupina I - tzv. 

celoevropský horizont; b) nálezová skupina II- zastoupená v užší střední Evropě; c) nálezová 

skupina III - zastoupená nejhojněji jako výsledek domácího vývoje. Samostatnou kapitolu 

představují sídliště této kultury. Počet sídlištních nálezů v poslední době sice vzrostl, obsáhlá 

diskuse o této problematice v posledních letech (např. Vencl 1994; Beneš 1994; Turek 1995; 

Bouzek 1995; Neústupný 1997; Matoušek- Turek 1998; Prostředník- Vokolek 1998; Peška 

2000) však nevedla k žádným všeobecně přijatelným závěrům snad s jen s výjimkou 

odmítnutí teorie o nomádském způsobu života nositelů kultury se šňůrovou keramikou. 

Kultura se zvoncovitými poháry se vyskytuje na rozsáhlém teritoriu zasahující i mimo 

evropské území. Existuje řada teorií o vzniku a šíření kultury zvoncovitých pohárů, nejnověji 

podle holandských badatelů z kultury se šňůrovou keramikou v Nizozemí (k přehledu teorií 

viz Turek 1996, 12). V Čechách se s touto kulturou setkáváme především ve východních 

Čechách, ve východní části středních Čech (Poděbradsko a Kolínsko), dále ve vlastních 

středních Čechách (Pražsko a Slánsko) a Čechách severozápadních (povodí Ohře a Bíliny; 

Pleiner a kol. 1978, 302). Podobně jako v případě kultury se šňůrovou keramikou známe 

především pohřebiště, nicméně oproti KŠK je u kultury zvoncovitých pohárů k dispozici 

přece jenom více nálezů sídlištních (poprvé Zápotocký 1960). Původní periodizační schéma 

naznačené L. Hájkem (1966), kdy vydělil starší "panevropský" horizont a horizont mladší, 

reprezentovaný průvodní keramikou, byl v poslední době vícekrát zpochybněn (k tomu Turek 

1996, 10) 
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7.2 Eneolit ve východních Čechách 

K zatím stále vzácným nálezům v eneolitu východních Čech náleží artefakty 

jordanovské kultury. Nejvýznamnějším nálezem této kultury je nepochybně hrob zjištěný při 

záchranném výzkumu v Úhřeticích (Vokolek 1978a, 15), případně pohřeb pěti psů 

s milodarem tamtéž (Vokolek 1980b, 5), další doklady osídlení lidem jordanovské kultury 

pocházejí z Lochenic, Skřivan a Kostelce nad Orlicí (Vokolek 1993a, 25; k roku 1990 bylo 

však známo z východních Čech 8 lokalit, Vokolek -Zápotocký 1990, 28). 

Kultura nálevkovitých pohárů představuje v eneolitu východních Čech první 

výraznější nálezový horizont. Relativně často se s ní setkáváme při archeologických 

výzkumech ve východních Čechách v posledních desetiletích (Vokolek 1993a, 27), nikdy 

však příliš hojně. Souhrnně dosud tato kultura na území východních Čech zpracována nebyla, 

nejvýznamnější keramické soubory známe z Benátek (Kalferst - Zápotocký 1991) a Úhřetic 

(předběžně Zápotocký 2002b, 599). Z jiných významných zjištění uveďme opevněnou 

výšinnou osadu pod zástavbou dnešního starého Hradce Králové, kde archeologický výzkum 

odhalil jednoduchou palisádovou hradbu (Vokolek 1993a, 28; Zápotocký 2000a, 173), a 

dlouhý objekt vymezený žlaby z Plotišť nad Labem datovaný do baalberské fáze KNP 

(Vokolek 1993c). 

Ojediněle se ve východních Čechách ve starém eneolitu vyskytly i dva střepy koflíků 

zdobené brázděným vpichem z cihelny v Úhřeticích (Zápotocký 2000b, 599). 

Zatím dosti nejasná zůstává ve východních Čechách situace v období středního 

eneolitu. Mladší stupeň kultury nálevkovitých pohárů je zastoupen pouze nečetnými nálezy 

sekeromlatů s obloukovitým týlem (Vokolek -Zápotocký 1990, 41 ), charakteristický zástupce 

středního eneolitu, badenská kultura, zde v podstatě zcela schází, dosud známe pouze 

ojedinělý nález knoflíkovitého ucha z mísy s přepážkou z Obědovic (Kalferst 2001a, 55). 

Vzhledem k dlouhodobé intenzivní archeologické činnosti v tomto regionu lze toto stavem 

archeologického bádání vysvětlit přinejlepším pouze částečně. Musíme proto předpokládat, že 

ve středním eneolitu valná část východních Čech stála mimo komunikační trasy mezi 

Čechami a Moravou, rozhodující roli hrála v této době nejspíše tzv. Libická a Haberská cesta 

(Zápotocký 2000a, 104), která spojovala Moravu s východní částí středních Čech. 

Více se ve východních Čechách objevují nálezy z mladšího eneolitu. Vedle 

ojedinělých keramický zlomků a hrobu kultury kulovitých amfor ukazujících na zásah ze 

Slezska (tzv. slezská skupina, Wislaóski 1964), sporadických nálezů řivnáčské kultury 

(především sídliště u Blata, okr. Pardubice) se vztahem k centrální části Čech (Čurda 1984; 

Vokolek- Zápotocký 1990, 44-47; mimo tento soupis se nejnověji podařilo rozpoznat několik 
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zlomků řivnáčské keramiky v souboru z Kostelce nad Orlicí, Kalferst 2002) se zde v nedávné 

době podařilo zjistit také nálezy se vztahem k Moravě nebo dokonce až k jihozápadnímu 

Slovensku. Jevišovické kultuře lze přisoudit soubor z Libčan, okr. Hradec Králové, a zlomky 

z Cerekvice nad Loučnou (Vokolek- Zápotocký 1990, 43). Bošáckou kulturní skupinu známe 

dosud z Plotišt' nad Labem, okr. Hradec Králové (Vokolek -Zápotocký 1990, 29-41 ), Dohalic 

- Mokrovous, okr. Hradec Králové a Obědovic, okr. týž (Kalferst - Prostředník 1998; 

na poslední uvedené lokalitě se dokonce podařilo odkrýt zahloubený objekt interpretovaný 

jako polozemnice; Kalferst - Prostředník 2000). Vzhledem k poloze jižně od zájmového 

území, a tedy z území archeologicky zcela neznámého, stojí za zmínku nepochybně měděná 

sekera z Proseče (Frolík 1982, 15), náležející k typu Fajsz (Vokolek- Zápotocký 1990, 46). 

Pozdně eneolitická kultura zvoncovitých pohárů představuje vedle kultury 

nálevkovitých pohárů druhý výraznější nálezový horizont východočeského eneolitu. Se 

dvěma hlavními koncentracemi nálezů se setkáváme na Chrudimsku a Hradecku (Vokolek 

1993a, 33; k hustotě nalezišť v okolí Hradce Králové viz mapku Vokolek 1979a, 243, obr. 2), 

kde se vedle pohřebišt' (např. Vokolek 1965; týž 1979a; Čurda 1986; Buchvaldek 1990a) 

setkáváme i s nálezy sídlištními (např. Vokolek 1979b, 17; Kalferst 1990, 43). 

Dosavadní předpoklad, že východní Čechy zůstaly lidem kultury se šňůrovou 

keramikou neosídleny (Buchvaldek 1986, ll 0), sice poněkud reviduje soupis nálezů této 

kultury pro uvedenou oblast (Kalferst -Prostředník 1993), nicméně i tak zůstává zřejmé, že 

ve východních Čechách, snad pouze s výjimkou Turnovska (dnes již Liberecký kraj; 

Prostředník 1998, 13), se lid této kultury zdržoval přinejlepším pouze příležitostně, o čemž 

svědčí absence pohřebišť. Pozornost si na tomto místě zaslouží nález z Mlékosrb u Nového 

Bydžova, který M. Buchvaldek (1986, 1 09) uvádí jako jediný přímý "moravský" doklad. 

V souvislosti se sledovaným územím stojí za zmínku blíže nelokalizovaný sekeromlat 

z Poličska (Kalferst - Prostředník 1993, 26) a nález sekeromlatu českého typu z Opatova 

na Svitavsku, poloha "U trati" (Macháčková 1995, 38), tedy z oblasti dosud archeologicky 

opomíjené, ale důležité pro případné přesnější stanovení přechodů mezi Čechami a Moravou 

v této oblasti. 

7.3 Přehled eneolitických nalezišť 

1. Benátky u Litomyšle (okr. Svitavy) 

Lok.: "z polí v okolí Hrutova". tedy z okolí známého raně středověkého hradiště u Benátek; bližší 

lokalizace neznámá; Okol.: ?; Kult.: řivnáčská k.; Nálezy: keramika (fragment čerpáku pečlivě hlazeného 

povrchu); tab. 21:6; Aktivita: neurčena; Pozn.: Ilc'ilez již dříve publikován (viz lit.) podle schématického náčrtku 

38 



, přírústkové knize, v muzeu se ho podahlo zno"u objevit až v nedávné době; Ulož.: Muzeum a galerie 

~itomyšl, př. č. 3789: Lit.: Vokolck- Zápotocký 1990. 44: Vích 2002a. 69. 

t Cerekvice nad Loučnou (okr. Svitavy) 

Lok.: viz poznámka: Okol.: sběry J. Anderleho: Kult.: jevišovická kultura: Nálezy: keramika (3x); tab. 

21:1-3: Aktivita: neurčena: Pozn.: zlomky jevišovické keramiky rozpoznány v soukromé sbírce p. Jaroslava 

Andrleho po jejím předání do muzea v Hradci Králové: nález pochází bezpečně z okolí Cerekvice nad Loučnou; 

podle doprovodn}·ch nálezů (kultura s lineární keramikou) se považuje za nejpravděpodobnější místo nálezu 

Cerekvice nad Loučnou L vyloučit však nelze ani naleziště jiná (k tomu viz literatura): Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové. neinventováno; Lit.: Kalferst- Prostředník 1998; Vích 2002a, 70. 

3. České Heřmanice 2a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nadLabičským Mlýnem: 14-31-20. (117:126) spřesností cca 25m: Okol.: sběrD. Vích 13. 4. 

1990; Kult: eneolit Nálezy: BN (lx plochá sekerka); tab. 25:9; Aktivita: sídliště?; Pow.: lokalita bezprostředně 

souvisí s přílehlými lokalitanli Dolní Sloupnice 6: 6b. 7: Ulož.: Muzeum v)·chodních Čech v Hradci Králové. př. 

č. 288/92: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1993, 7; Vích 2002a., 70. 

4. České Heřmanice Sa (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-19, (401:298) s přesností cca 25m; Okol.: sběr D. Vích 10. 5. 1995; Kult: eneolit Nálezy: 

Šl (lx poškozená šipka): tab. 26:6: Aktivita: ojedinělý nález: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové, př. č. 64/96: Lit.: Vích- Vokolek 1997. 7: Vích 2002a.. 70_ 

5. České Heřmanice 6 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-19. (475:098) s přesností cca 25m: Okol.: sběr v čennu 1994 František Pekař, Netřebí 30, 

žák 5_ třídy ZŠ Sloupnice; Kult.: eneolit Nálezy: Šl (lx masivní retušovaný úštěp); tab. 19:13; Aktivita: 

neurčena; Pozn.: nález pochá:ti z málo používané stezky těsně vedle pole, artefakt byl buďto vyhozen strojem 

pří obdělávání pudy. nebo byl snad něk)·m nedlouho před nalezením ztracen, každopádně však pochází 

ze sekundární polohy: Ulož.: Muzeum v)·chodních Čech v Hradci Králové, př. č. 209/98; Lit: Kalferst- Sigl

Vokolek 1999. 5; Vích 2002a, 70_ 

6. Dolní Slou1mice 16 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-20. (271:056). (282:067), (291:056). (280:046); OkoL: sběr D. Vích 3. 3. 1991; Kult.: 

eneolit: Nálezy: Šl ( 1 x čepel); 21:8; Aktivita: sídliště ?: Pozn.: registrovány naorané objekty; Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové. př. č. 344/92; Lit.: Voko1ek - Vích 1993, 22: Vích 2002a, 70. 

7. Horní Sloupnice Sa (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-20. (418:064). (430:068), (430:068). (441:061). (429:056): OkoL: sběr D. Vích 1990-

2000; clt sběru Kult: encolit; Nálezy: Šl (lx masivní čepel - dýka ?); tab. 21:4; Aktivita: ojedinělý nález; 

Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové př_ č. 5/93; Lit.: Vích 2002a. 70. 

8. Horní Sloupnice 6a; 6b; 7; 9; 11; lla; 12; 16 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok_: u Bartošovy cesty; 14-31-20. (340:000). (327:008), (328:026). (364:067), (378:0 18), (370:000); 

14-31-25 (340:380). (370:380). (353:368); OkoL: sběr D. Vích 1990 - 2001; sběr p. Josef Holub, Horní 

Sloupnice 330. v devadesátých letech dvacátého stoL: Kult: KNP: KZP; eneolit Nálezy: keramika (XX); Šl 

(XX): BN (X): tab. 19:1-12. 14-17: 20:1-24: 22:18; 23:1-4. 7; 24:1-15; 26:3; Aktivita: sídliště? (KNP): sídliště 
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(KZP); neurčena (eneolit): Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 39-47/92, 97/92, 90/92, 

107/92, 122-124/92, 159-162/92, 172-178/92, 181-182/92, 193-197/92, 212/92, 215-228/92, 234-240/92, 246-

253/92, 413/92, 914/92, 11-15/93, 18-20/93, 24-25/93, 177/93, 15-18/94, 22/94, 143-145/94, 147/94, 101-

103/96, 108-109/96, 118-119/96, 212/96, 102/97, 86-88/98, 90-92/98, 112-113/98, 46-47 /99; nález tab. 4:18 

uložen u p. Josefa Holuba, Horní Sloupnice 330: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1991/1992, 12; Vokolck- Vích 

1993, 23: Vích- Vokolek 1997, ll-12: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 9; Vích 2002a, 70. 

9. Komice 1; 2 (okr. Svitavy) 

Lok.: při východním okmji intmvilánu: 14-31-25, (310: 188), (340: 190). (340: 118), (309: 110): Okol.: 

sběr D. Vích 1989 - 1998: Kult.: eneolit Nálezy: BN (1 x-břit sekery); Šl (3x): tab. 21:7; Aktivita: neurčeno; 

Pozn.: konstatován výskyt trdvertinu: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 127/93, 137/93. 

149/93: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1994;Vích 2002a. 71. 

10. Litom~·šl (okr. Svitavy) 

Lok.: pole pod "HlavúovenC velmi přibližná lokalizace 14-31-25, (260:030), (290:063), (340:011), 

(330:000), (290:000): Okol.: nalezeno na poli pod "Hlavúovem'" směrem k městu r. 1906; Kult.: eneolit Nálezy: 

BN (lx část ploché sekerky): tab. 25:6: Aktivita: neurčeno: Pozn.: nález veden jako nález z Litomyšle, vzhledem 

k poloze pod "Hlavňovem'" však spíše bude pocházet z k. ú. Lány: Ulož.: Muzeum a galerie LitomyšL př. č. 

317: Lit.: Skutil 1947/48, 42: Vích 2002a 71. 

11. Mladočov (okr. Svitavy) 

Lok.: katastr (Šl): na zahrddě (BN): bližší lokalizace neznámá; Okol.: nálezy J. Boštík; Kult.: eneolit; 

Nálezy: Šl (lx plošně retušovaná čepel): BN (část ploché sekery); Aktivita: neurčeno: Ulož.: ?: Lit.: Vencl 

196\c. 

12. Němčice 9 (okr. Ústí nad Orlici) 

Lok.: 14-32-2L (042: 160) s přesností cca 25 m: Okol.: sběr Lubomír Sršeň, Lánská 7, Litomyšl v r. 

1992 cca 50 m v poli od čp. 4 na rozorané polní cestě: Kult.: eneolit: Ná1ezy: BN (lx kladívkovitč upravené tělo 

vrtaného sekeromlatu): tab. 25:4; Aktivita: neurčena; Pom.: podle nálezce byl na nústo nálezu (zaniklá polní 

cesta) několik let navážen štěrk z písníku v Běstovicích u Chocně. může jít o sekundárně přemístěn)· artefakt; 

Ulož.: u nálezce: Lit.: Vích 2002a. 71. 

13. Pekla 3, 3a (okr. Svitavy) 

Lok.: poloha "Ovčín". 14-31-19 (131:061). (142:077), (151:075), (158:065), (147:043), (142:042), 

(134:051). (136:053): Okol.: sběr D. Vích 1990- 2000; Kult.: eneolit Nálezy: Šl (srpová čepel a šipka): tab. 

26:2: Pom.: S. Vencl zde registruje nález rnladoeneolitického zlomku nože z modrošedé břidlice, uložený 

v muzeu v Pardubicích (viz literatum): Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 84/93, 181/93; 

Lit.: Vencl l965a. 692; Kalfcrst- Sigl - Vokolek 1994: Vích 2002a 71. 

14. Sedliště 6 (okr. Svitavy) 

Lok.: u ZD: 14-31-25. (112:185), (120:190), (132:179), (124:175); Okol.: sběr D. Vích 20. 4 1997: 

Kult.: enco1it: Nálezy: (lx šipka): tab. 26:8: Aktivita: sídliště ?: Pozn.: kromě šipky a nevýrazného silicitového 

úštěpu sebraných na poli získáno i 8 ks atypické keramiky sebrané na haldách vybagrované hlíny z objektů 

zničených rozšiřováním areálu zemědělského dntžstva. přivolaný archeolog (Mgr. J. Hudec z Muzea a galerie 

Litomyšl) mohl konstatovat již jen ncnávratné zničení větší části lokality; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl 
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(keramika ze zničených objektU); Muzeum východních Čech v Hradci Králové. dosud neinventováno (sběry 

z pole); Lit.: Vích 2002a. 71. 

15. Tisová 6a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha "K Orlovu''; 14-31-19. (233:089). (238:293). (244:285), (241:281); Okol.: sběr D. Vích 

1992 - 1995: Kult.: eneolit: Nálezy: Šl (lx šipka); tab. 26:9: Aktivita: ojedinělý nález: Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové. př. č. 183/97; Lit.: Vích- Vokolek 1997. 22; Vích 2002a. 71. 

16. Trstěnice (okr. Svitav~·) 

Lok.: u usedlosti čp. 105: bližší lokalizace neznámá; Okol.: vykopáno u usedlosti p. J. Skokana asi 

v hloubce 1 m snad někdy v 19. stol.: Kult.: encolit; Nálezy: BN (lx plochá sekerka); tab. 25:3; Aktivita: 

neurčena: Pozn.: muzeu daroval L. Novotný z Trstěnic; Ulo7 .. : Muzeum a galerie Litomyšl; Lit.: Skutill947/48, 

46: Vích 2002a, 71. 

17. Trstěnice (okr. Svita,·y) 

Lok.: bližší lokalizace neznámá; Okol.: ?; Kult.: eneolit; Nálezy: BN (sekeromlat); tab. 25:8; Aktivita: 

neurčeno; Ulo7 .. : Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 3 791; Lit.: Vích 2002a, 72. 

18. Tri,ck (okr. Svitavy) 

Lok.: bližší lokalizace neznám.-1: Okol.: ?; Kult.: eneolit; Nálezy: BN (sekerka); tab. 25:7: Aktivita: 

neurčeno; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl, př. č 4/62; Lit.: Vích 2002a, 72. 

19. Vlčkov (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: bližší lokali1ace neznámá; Okol.: ?: Kult.: eneolit; Nálezy: BN (sekerka); tab. 26:1: Aktivita: 

neurčeno: Ulož.: Muzemn a galerie Litomyšl, př. č. 323; Lit.: Vích 2002a, 72. 

20. Vraclav Je (Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u osady Sedlec; 14-31-12. (230:070), (242:084), (252:075); Okol.: sběr D. Vích 1997- 2001; 

Kult.: eneolit Nálezy: BN (lx plochá sekerka patrně se stopami sekundárního používání); Aktivita: ojedinělý 

nález; Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, dosud neinventováno; Lit.: Vích 2002d. 

21. Vraclav 5c (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-12. (079:242). (087:245). (087:234); Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru 12. 10. 1997 

/4,0. LO, l, 1,2; Kult.: encolit; Nálezy: Šl (lx srpová čepel); tab. 25:5; Aktivita: ojedinělý nález; Ulož.: Muzeum 

východních Čech v Hrddci Králové, př. č. 10/99; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 25; Vích 2002a, 72. 

22. Vysoké Mýto 2 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: pod"Bučkovým kopcem"; 14-31-B. (304:185). (309:194), (330:195), (330:186), (310:181); 

Okol.: sběr D. Vích 1989- 2000; Kult.: eneolit Nálezy: BN (lx); tab. 21:9; Aktivita: ojedinělý nález; Ulož.: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 84/91; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1991/1992. 28; Vích 

2002a. 72. 

23. Vysoké Mýto 7 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: cihelna .,Na Krétě''; 14-31-13. (399:031), (409:047). (425:037). (409:020)- celé naleziště; Okol.: 

získáno autorem v letech 1994 - 1998 z hliníku narušeného těžbou hlíny, nálezy získávány buď přímo z řezu 

erodovaného objektu nebo z jeho vý'}Jlně spadlé na dno těžené plochy; Kult.: eneolit Nálezy: keramika (XX); 

mazanice (XX): BN (lx týl sekery); drobné zlomky zvířecích kostí; Šl (lx úštěp); tab. 22:1-17, 19: 23:5-6, 8-17; 
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Aktivita: sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 186/96, 188/96, 191-195/96, 1-5/97, 

198-205/98. 198-205/98 (nálezy autora): Lit.: Vích- Vokolek 1997, 24: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 26: Vích 

2002a, 72. 

24. Vysoké Mýto 15 (okr. Ústí nad Orlicí) 
Lok.: nad čisticí stanicí: 14-31-13, (087:253), (091:264), (150:267), (117:250), (095:246): Okol.: sběr 

D. Vích 1996- 1999: charakteristika sběru: sběr ll. 9. 1999: 4(po 2),70,1,1,0,2,1; Kult.: eneolit Nálezy: Šl (lx 

škmbadlo na nepravidelné čepeli z šedého pruhovaného silicitu): Aktivita: neurčena: Ulož.: Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové, dosud ncinvcntováno: Lit.: Vích 2002a, 72. 

7.4 Vyhodnocení eneolitických nálezů Litomyšlska a Vysokomýtska 

Nejdůležitějšími nálezy jsou bezesporu zlomky zdobené keramiky, které umožňují 
přesnější chronologické zařazení, případně kulturní klasifikaci. K významnému typu nálezů 
patří též broušená a štípaná industrie. Známe ji jak z eneolitických nalezišť dobře datovaných 

keramikou (Vysoké Mýto 7; Horní Sloupnice 6a, 6b, 7, 9, ll, ll a, 12, 16), tak z nalezišť, kde 

právě tato industrie umožňuje alespoň rámcové datování těchto lokalit do eneolitu (České 
Heřmanice 2a; Dolní Sloupnice 16) či se zde vyskytuje jako intruze (např. Vysoké Mýto 2), 

případně jako ojedinělé (České Heřmanice 6) nebo nelokalizované nálezy. 

7.4.1 Keramika 
Starý eneolit máme zastoupen především nálezy z naleziště Vysoké Mýto 7 (cihelna 

"Na Krétě"; tab. 22:1-17, 19; 23:8-17). Při těžbě cihlářské hlíny zde došlo k narušení 

rozsáhlého hliníku ve východní stěně cihelny, odkud byly postupně vyzvedávány nálezy. 

Původní zařazení nálezů do jordanovské kultury (Kalferst- Sigl- Vokolek 1997, 24; Vích 

2002a; kromě ojedinělých zlomků keramiky slezskoplatěnické kultury; tab. 22: 13) však 

vzhledem k objevu láhve s límcem při záchranném archeologickém výzkumu provedeném 

v letech 1998 - 1999 pracovníky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 
bude nutné přehodnotit (nepublikováno, za ústní informaci děkuji M. Bekové), vzhledem 

k dalším nálezům zůstává datování celého objektu do kultury s nálevkovitými poháry 

problematické. K nejpozoruhodnějším nálezům patři kromě miniaturní nádobky (tab. 23 :8) 

také zlomek zdobené mazanice (tab.22: 19) nalezený v nejsvrchnější vrstvě objektu těsně pod 

ornicí. V severní stěně cihelny byl registrován ještě jeden objekt, nepříliš rozsáhlý, kjehož 

zničení došlo bez výzkumu. Pochází z něho však pouze jeden atypický zlomek keramiky, 

příslušnost objektu k eneolitu je tudíž nejistá. Povzbuzujícím zjištěním je skutečnost, že došlo 

k narušení pouze okrajových partií většího polykulturního sídliště, o čemž svědčí povrchové 

sběry autora, lokalizující jeho pokračování východním směrem, a především negativní 

42 



. výsledky při pozorování těžebních prací pracovníky muzea v Hradci Králové (J. Sigl) v 70. a 

. 80. letech při příležitosti výzkumů na lokalitě Tisová- Staré Mýto. 

Další staroeneolitickou lokalitou je naleziště Horní Sloupnice 6b, dle laskavého určení 

V Vokolka náležející kultuře nálevkovitých pohárů (tab. 19:1-8, ll). 

Mladý eneolit v našem regionu zastupují zlomky jevišovické kultury z Cerekvice nad 

Loučnou snad z naleziště 1 (Kalferst - Prostředník 1998; větší zlomek na obr. 8 je 

ve skutečnosti okrajem, přičemž vlastní okrajová ploška je opatřena důlky, tab. 21:1; 

na základě zcela analogického materiálu by této kulturní skupině snad mohl náležet další 

zlomek; tab. 21:3). 

Do pozdního eneolitu lze zařadit nálezy z Horní Sloupnice (tab. 19:9-10, 12, 14-17; 

20:1-2, 4-7, 13). Spíše než o rozorávané pohřebiště jde, vzhledem k rozsahu plochy, z jaké 

tyto nálezy pocházejí, o nálezy sídlištní. Pozoruhodná je v této souvislosti informace p. učitele 

Ladislava Heblta, Sloupnice 12, někdy v šedesátých či sedmdesátých letech dvacátého stol. 

byly zničeny kostrové hroby v nedaleké, asi 500 m severovýchodním směrem vzdálené 

bývalé Zahálkově cihelně. Vzhledem k tomu, že hroby byly záměrně zničeny ještě před tím, 

než mohl přijít kdokoliv alespoň trochu kompetentní k posouzení významu nálezu, nejsou 

známy žádné informace o případném hrobovém inventáři a tyto hroby jsou tudíž 

chronologicky nezařaditelné. 

7.4.2 Broušená industrie 

Kategorie broušené industrie je zastoupena především plochými sekerkami, obvykle se 

symetrickým ostřím (tab. 21:7; 22:18; 23:1, 10; 24:10; 25:1, 3, 6-7, 9; 26:1), méně často se 

vyskytnou jiné tvary včetně tvarů vrtaných (tab. 21 :9; 25:4, 8; ). Některé nástroje vykazují 

znaky sekundárního využívání, především kladívkovitě upravené tělo vrtaného artefaktu 

z naleziště Němčice 2 (tab. 25:4). Jediným dokladem výroby broušené industrie je polovina 

nástroje z lokality Vysoké Mýto 2 s načatým, ale nedokončeným oboustranným vrtáním (tab. 

21 :9). Poté, co došlo k jeho zničení ještě během procesu výroby, byl také dále sekundárně 

používán (otlučení břitové části). Nevíme však, zda byl vyroben v námi sledované oblasti, na 

lokalitu ho nejspíše přinesl lid slezskoplatěnické kultury, na jejímž sídlišti byl nalezen. 

Podobně se asi na místo nálezu dostala i plochá sekerka z naleziště Vraclav 3c (Vích 2002d). 

Využívání broušené industrie v mladších obdobích, především v prostředí kultury lužických 

popelnicových polí se předpokládájiž delší dobu (Vencl1960, 19). 

7.4.3 Štípaná industrie 

Jako eneolitická byla označena především štípaná industrie opatřená plošnou bifaciální 

retuší (Vencl 1998, 553), někdy přecházející až v retuš pilkovitou. Část těchto artefaktů by 
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však mohla náležet již neolitu nebo naopak až době bronzové (např. některé šipky, podezření 

zde vyvolává např. hrot šípu z lokality Tisová 6a; tab. 26:9; a to i vzhledem k charakteru 

I naleziště, kde byl nalezen), naopak jiné artefakty řazené do neolitu (především čepele 
a škrabadla) můžou být i eneolitické (k charakteristice postmezolitické štípané industrie viz 

Vencl 1971 ), větší jistoty vzhledem ke sběrovému charakteru nálezů však dosáhnout nelze. 

Charakteristickým tvarem jsou především zmiňované trojúhelníkovité šipky (tab. 20:8-12, 14-

15; 26:2, 6-8). Přesto, že příslušnost k pozdní době kamenné není vždy zcela nepochybná, 

minimálně větší část jich eneolitu nepochybně náleží, některé hroty šípů z naleziště Horní 

Sloupnice 6a, 6b můžeme dokonce vzhledem k doprovodným nálezům keramiky přisoudit 

kultuře zvoncovitých pohárů. Jiným charakteristickým tvarem jsou bifaciálně retušované 

čepele i úštěpy nepravidelně obdélníkovitého, lichoběžníkovitého až oválného tvaru, mnohdy 

se srpovým leskem po celé délce retušovaného ostří (tab. 20:16, 18-21, 23; 24:1, 3-6, 8; 26:5), 

přičemž srpový lesk by měl dokládat zase aktivity zemědělské. Analogie nacházíme např. 

v nepočetném souboru štípané industrie ze sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Holubicích 

(Svoboda 1985, 383, obr. 6) a jistě není náhoda, že zvláště hojně se vyskytují na 

nalezišti Horní Sloupnice 6a, 6b, 7, 9, ll, lla, 12, 16 spolu s keramickým materiálem kultury 

zvoncovitých pohárů. Do eneolitu by mohly náležet i masivnější kusy štípané industrie, které 

se svým charakterem vymykají obdobím eneolitu předcházejícím, zvláště když s nimi byly 

nalezeny i jiné eneolitické artefakty (broušená industrie, keramika). K zajímavým nálezům 

náleží různé čepele větších rozměrů (tab. 24:12, 15), větší čepel s oboustranným srpovým 

leskem s funkcí žacího nože (tab. 25:5) z naleziště Vraclav Se a také nepochybně eneolitický 

artefakt vyrobený z místního modrošedého rohovce (tab. 24:11). Naprosto výjimečným 

nálezem je více než 14 cm dlouhá čepel (dýka?) z šedavého silicitu (tab. 21:4) z naleziště 

Horní Sloupnice 5a. 

7.5 Výsledné poznatky o eneolitickém osídlení regionu 

Ve sledovaném regionu disponujeme eneolitickými nálezy z více jak dvaceti poloh. 

I když se jedná většinou ojedinělé nálezy, jde vzhledem k nízké frekvenci eneolitu ve 

východních Čechách o zastoupení bohaté, zvláště uvědomíme-li si, že zde máme zastoupen 

více méně průběžně celý eneolit. Velice důležitá je i bezpečně doložená přítomnost sídlišť 

(Vysoké Mýto - cihelna "Na Krétě"; jevišovické nálezy z Cerekvice nad Loučnou; velice 

pravděpodobně Horní Sloupnice 6a; 6b; 7; 9; ll; 11a; 12; 16), absence pohřebišť vzhledem ke 

způsobu získávání nálezů nijak nepřekvapuje. Objev lokality kultury zvoncovitých pohárů 
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naznačuje, že i s hroby zde počítat musíme (o to větší škoda je zničených a blíže 

nedatovaných hrobů z cihelny v Horní Sloupnici právě poblíž lokality KZP). 

I pro eneolitické období zde disponujeme některými doklady kontaktů s Moravou: 

zlomky jevišovické kultury z Cerekvice nad Loučnou, které jsou spolu s nálezy 

z Libčan u Hradce Králové jedinými v Čechách 

nálezy kultury zvoncovitých pohárů na k. ú. Horní Sloupnice, přičemž tato lokalita 

se v izolované poloze nachází mezt hojněji osídlenými enklávami 

Královéhradecka a Chrudimska na straně jedné a Boskovickou brázdou (Vích 

2002a, 79-80) na straně druhé 

V této souvislosti stojí za zmínku, že v keramické náplni jevišovické kultury na 

Moravě v Boskovické brázdě na Hradisku u Svitávky nacházíme prvek dokládající kontakt 

s řivnáčským prostředím. Jde o dvojici výčnělků nacházející se u ucha nádoby, k němuž 

analogie z moravského nálezového fondu neznáme, ale známe je z prostředí řivnáčského 

(Štrof 1994, 167). Bošácká kulturní skupina známá z východních Čech ze tří poloh je dalším 

nepochybným dokladem o kontaktech východních Čech s Moravou, nicméně dosud 

postrádáme důkazy, že k tomuto kontaktu došlo přes námi sledovaný region. 

8. Doba bronzová a starší doby železná 

8.1 Obecné poměry v době bronzové a starší době železné 

Bádání zabývající se nástupem doby bronzové v Evropě naráží na celou řadu obtíží 

způsobených nerovnoměrným nástupem této epochy, navíc v některých oblastech 

obyvatelstvo pravý bronz z důvodu nedostatku cínu neznalo. Roli bronzových artefaktů se 

všemi pro další vývoj z toho vyplývajícími důsledky sehrály měděné nástroje, kde cín 

nahrazovaly jiné prvky (především arzén). Nepochybně lze ale říci, že ve střední Evropě doba 

bronzová plynule a bez větších zvratů navázala na předcházející eneolit (Buchvaldek a kol. 

1985, 131-132). 

Na území Čech období starší doby bronzové spadá do stupně BA, přičemž hlavním 

zástupcem starší doby bronzové je únětická kultura nazvaná podle Únětic u Prahy. Poslední 

souhrnné zpracování této kultury (Bartelheim 1998) rozlišuje v rámci této kultury tři 

chronologické stupně a tři základní oblasti výskytu, oblast kolínskou, středočeskou a 

severozápadočeskou. Nálezy z jihočeské oblasti se svojí hmotnou náplní odlišují natolik, že ji 

k vlastní únětické kultuře nepočítá, protože má spíše podunajský než únětický ráz. 

Zatímco v relativně nedávné době se ještě předpokládaly věteřovské vlivy v závěru 

starší doby bronzové (např. Pleiner a kol. 1978, 339), v současné době se již mluví přímo o 
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věteřovské kultuře v Čechách. K průniku věteřovské kultury do Čech mělo dojít ve dvou 

vlnách z Hornomoravského úvalu do východních Čech (námi sledovaný region Litomyšlska a 

Vysokomýtska tak připadá v úvahu jako jedno z nejpravděpodobnějších míst přechodu) a 

odtud dále do Čech středních, odkud známe velkou koncentraci nálezů této kultury 

(Fridrichová a kol. 1995, 140-145). 

Ve střední době bronzové, tedy ve stupních BB -BC, západní a jižní Čechy zaujal lid 

českofalcké mohylové kultury, střední a severozápadní Čechy spolu s jižní Moravou se ocitly 

ve sféře středodunajské mohylové kultury. Na severní Moravě se v tomto období počítalo 

s tzv. protolužickým horizontem (např. Spurný 1982), který měl dále pokračovat ve svém 

vývoji do kultury lužických popelnicových polí, zatímco východní Čechy stopy výrazného 

osídlení ve střední době bronzové postrádají. V posledních letech se však stále množí doklady 

přítomnosti kultury středodunajských popelnicových polí i v oblastech, kde V Spurný 

předpokládal přítomnost protolužického horizontu, především na střední Moravě. Objevují se 

tak pochyby o oprávněnosti předpokladu existence protolužického horizontu, poslední 

poznatky naznačují, že i tuto část Moravy osídlili nositelé středodunajské mohylové kultury, 

byť s hmotnou kulturou poněkud odlišnou od náplně na jižní Moravě, přičemž odlišnost je 

dána společným vývojem s kulturou lužickou (Stuchlík - Kolbinger 1995; Stuchlík - Šmíd 

1998; Šmíd 1998). Za okolností, kdy by se středodunajská mohylová kultura vyskytovala ve 

východním i západním sousedství východních Čech, by byla absence této kultury na území 

východních Čech poněkud překvapující. 

Mladší doba bronzová (BD- HA) se na území naší republiky nese v duchu přísného 

dodržování žárového pohřebního ritu. Dosavadní předpoklad o nástupu plochých pohřebišť 

místo pohřebišť mohylových se však v posledních letech poněkud mění ( pro oblast lužické 

kultury; Vokolek 2003, 31 ). I nadále pokračuje kulturní diferenciace. Valná část Čech se stává 

součástí okruhu hornodunajských popelnicových polí, přičemž zde rozlišujeme knovízskou 

kulturu ve středních a severozápadních Čechách a milavečskou kulturu v Čechách západních 

(Podborský 1997, 151 ). Nejednotnost názorů panuje o kulturních poměrech jižních Čech, kde 

se o přítomnosti knovízské kultury nepochybuje, diskuse se ale stále vedou o přítomnosti 

milavečského elementu (naposled Chvojka 2004; Bouzek 2004). Na území severozápadních, 

severních a východních Čech se rozšířil lid lužických popelnicových polí. Zatímco 

severozápadní Čechy náleží k polabskému okruhu této kultury (naposled o této oblasti 

Bouzek - Koutecký 2000), severní a východní Čechy spolu se severní Moravou náleží 

k okruhu pooderskému. Nejnověji se podařilo rozpoznat zásahy pooderského okruhu kultury 

46 



r 
i. 
! 

lužických popelnicových polí i ve středních Čechách. Pozoruhodnou pozici zaujímá Pojizeří 

; se silnými vztahy ke knovízské kultuře (Vokolek 2003, 30). 

Starší doba železná (HC - HD) se vyznačuje plynulým vývojem z pozdní doby 

bronzové, přičemž naším územím procházejí hranice mezi východohalštatskou a 

západohalštatskou civilizací. V oblasti někdejších hornodunajských popelnicových polí ve 

středních a severozápadních Čechách se z knovízského podloží přes štítarský stupeň (HB) 

vyvíjí bylanská kultura se známými "knížecími" pohřby na čtyřkolých vozech, na území 

milavečské (a částečně i knovízské) kultury se vyvíjí v jižních a západních Čechách halštatská 

mohylová kultura s pokračující tradicí mohylového pohřbívání, přičemž obě kultury jsou 

považovány za protokeltské (Podborský 1997, 184). Na území lužického okruhu ve 

východních Čechách se v pozdní době bronzové objevuje kultura ne zcela šťastně nazývaná 

slezskoplatěnická (např. Filip 1936-37; Pleiner a kol. 1978, 514); na Moravě nejnověji 

označovaná jako lužická, slezská a platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí 

(Podborský a kol. 1993, 312). Platěnická část kultury lužických popelnicových polí respektive 

slezskoplatěnické kultury náleží do východohalštatského civilizačního okruhu. 

8.2 Doba bronzová a halštatská ve východních Čechách 

Ve východních Čechách se lokality únětické kultury soustřeďují do oblasti vymezené 

městy Turnov - Jaroměř - Chrudim. V současné době známe z této oblasti 39 sídlišť, 31 

pohřebišť a 12 depotů (Papineschi 2003, 91). Nejvýznamnější lokalitou nepochybně jsou dvě 

sídliště této kultury z Plotišť nad Labem, z nichž mladší se podařilo prokopat téměř celou i 

s pohřebištěm, obě bohužel zůstávají stále nepublikována (informativně pouze Vokolek 

1993a, 37). V hmotné náplni východočeské únětické kultury rozpoznáváme prvky ukazující 

na těsnější styk s Moravou (Pleiner a kol. 1978, 339). 

V soupisu lokalit věteřovské kultury z východních Čech figurovalo původně šest 

lokalit (Kuchařík 2000), jejich počet však po revizi nálezů z Jaroměřic (Kuchařík 2002) klesl 

na pět, Jaroměřice se navíc nacházejí již na území historické Moravy v oblasti Malé Hané. 

Nejdůležitější poznatky (bohužel zatím stále nepublikované) poskytl opět výzkum v Plotištích 

nad Labem u kostela, kde se podařilo odkrýt mohutným příkopem obehnanou osadu s doklady 

kovolitecké činnosti (Vokolek 1993a, 40-42). 

Nízký počet výraznějších artefaktů a absence výraznějších souborů střední doby 

bronzové ve východních Čechách byla dlouhou dobu považována za poněkud záhadnou, 

nejnověji V Vokolek uvažuje na základě nálezů bronzové industrie (soupis viz Beneš 1959, 

38-46) o přítomnosti nositelů mohylové kultury střední doby bronzové v tomto prostoru, i 
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. když jen ve velice rozptýlené podobě a v pozdní fázi. K pozdní mohylové kultuře nově počítá 

. ještě svoji starší fázi starého stupně lužické kultury (Ia; Vokolek 2003). 

Období kultury lužických popelnicových polí mladší doby bronzové až starší doby 

, železné představuje optimum v rámci celého pravěku východních Čech. Základy poznání 

uvedeného období položil mimo jiné především J. Filip (především Filip 1936-37; 1939), na 

kterého navázal V. Vokolek (např. Vokolek 1966; Vokolek in Pleiner a kol. 1978, 508-521, 

526-532). Oba autoři dělí uvedený časový úsek na kulturu lužickou (BC - HA) a kulturu 

slezskoplatěnickou (HB - HD). Hlavní pozornost věnovali badatelé v celém úseku trvání 

kultury lužických popelnicových polí pohřebištím, o hmotné kultuře sídlišť jsme informováni 

zatím pouze díky povrchovým sběrům a drobným záchranným výzkumům (Vokolek 1988; týž 

1994). 

V. Vokolek dělí podle nejnovějšího publikovaného přehledu (Vokolek 2003, 44-46) 

lužickou kulturu na tři stupně, přičemž v každém stupni následně rozpoznává dvě fáze. 

Nejstarší fáze I. stupně pak spadá ještě do střední doby bronzové (BC), naopak s nejmladší 

fází lužické kultury liib (HB 1) se setkáváme již pouze v periferních částech východních Čech, 

protože centrální partie regionu již zaujal nově příchozí lid slezskoplatěnické kultury. 

Slezskoplatěnickou kulturu člení v přímé návaznosti na J. Filipa na čtyři stupně 

(Pleiner a kol. 1978, 514-521, 526-528). I. (slezský) stupeň této kultury náleží ještě pozdní 

době bronzové (HB), přičemž ho V. Vokolek ještě dělí na dvě fáze, které, ač je používá (např. 

1999b), dosud nikde nedefinoval (stručná charakteristika pouze Vokolek 2002, 137-138). ll. 

stupeň slezskoplatěnické kultury náleží přechodu doby bronzové v dobu železnou, III. stupeň 

již plné starší době železné (HC - HD; k hmotné náplni tohoto úseku viz Vokolek 1999a), IV 

(pozdně halštatský a nejméně známý) by měl náležet nositelům slezskoplatěnické kultury 

přežívajícím až do období laténu. 

Sídliště mladší doby bronzové ve východních Čechách dosud čekají na své zveřejnění, 

v pozdní době bronzové a starší době železné dosud nebyla dosud ve větší ploše odkryta 

vůbec (publikované zůstávají pouze nečetné halštatské sídlištní objekty zjištěné při 

záchranných výzkumech; např. Vokolek 1987; týž 1992). Poněkud více, i když stále velmi 

nedostatečně, jsme informováni o výšinných opevněných sídlištích, tzv. hradištích. Známe je 

především z mladší doby bronzové, např. Běstovice - hradiště nad osadou Darebnice 

(Vokolek 1993d), Habřina (Vokolek 1997a), největší se však rozkládalo na území nynějšího 

starého Hradce Králové a hrálo vzhledem ke své poloze, rozloze (12 ha) i skladbě nálezů 

(např. nálezy depotů tzv. hradeckých osmiček, tj. svitků zlatého drátu, na hradišti) centrální 

roli (Vokolek 1993a, 50-52). Do pozdní doby bronzové (HB) patří hradiště v Zářecké Lhotě 
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~ s nálezy nejmladší lužické kultury (Illb v pojetí V. Vokolka) a mladší fáze I. stupně 
I slezskoplatěnické kultury (lb) podle téhož autora (Vokolek 1990) a dále hradiště v Novém 

~ Městě nad Metují (Vokolek 1 989), častěji se s nimi setkáváme až ve starší době železné, např. 
I v Habřině (Vokolek 1985), Běstovicích (Vokolek 1993d), Konecchlumí (Vencl - Vokolek 

i 1974) a Topolu (Vávra_ Vokolek 1984). O příčinách budování hradišť již bylo napsáno 

mnoho literatury, (nejen) pro kulturu lužických popelnicových polí se uvažuje vedle ochrany 

vyšší sociální skupiny a obrany sídelních komor (hradiště bývají často umísťována na jejich 

okrajích) také 0 jejich významné hospodářské, správní a kultovní funkci (pro kulturu 

lužických popelnicových polí např. Dohnal 1987). 

Hlavní pramennou základnu kultury lužických popelnicových polí v celém jejím 

průběhu tak představují pohřebiště, díky starým výzkumům i výzkumům novějším známé 

poměrně dobře. Hlavní zásluhu na tomto stavu pro území východních Čech však má 

publikační činnost V. Vokolka (viz přehled literatury především Vokolek 1999a; týž 1999b; 

týž 2002; týž 2003). V mladší době bronzové zaujal lid kultury lužických popelnicových polí 

prakticky celé území východních Čech včetně výše položených a tudíž méně úrodných partií, 

dobře patrná je především koncentrace podél vodních toků (Vokolek 2003, 30-31, obr. 18). 

S obdobnou situací můžeme patrně počítat i v pozdní době bronzové, kdy však nositelé 

kultury lužických popelnicových polí opouštějí Kolínsko a Nymbursko (Pleiner a kol. 1978, 

515). Vzhledem k tomu, že v pozdní době bronzové řada pohřebišť zaniká a s nástupem starší 

doby železné žádné nové nevzniká, předpokládá se snížení počtu obyvatelstva s nástupem 

doby halštatské (Vokolek 1999a, 6). Z výzkumů neúplně prozkoumaných nekropolí vyplývá 

ukládání pohřbů ve skupinách na větších pohřebištích (Vokolek 1999a, 6). Z území 

východních Čech dosud neznáme bohaté komorové hroby, jako ze sousedního Slezska 

(Kietrz, Gedl 1973, 20-23) či Moravy (Moravičany, Nekvasil 1974, 275; Jevíčko, Mackerle 

1952). 

~.3 Přehled nalezišť doby bronzové a starší doby železné 

Pro připravované publikování pramenné základny sledovaného regionu severní části 

Malé Hané je nutná jednotná terminologie a jednotné chronologické pojetí obou regionů, což, 

ak z výše uvedeného vyplývá, je v případě kultury lužických popelnicových polí velký 

Jroblém. Z uvedeného důvodu tam, kde je to možné, používám výše uvedenou terminologii 

1avrženou A. Štrofem, členící kulturu lužických popelnicových polí na lužickou, slezskou a 

Jlatěnickou fázi (Podborský a kol. 1993, 312), i když toto členění není pro území východních 

:':ech obvyklé. Navíc používám ve východních Čechách zavedené označení pozdní halštat pro 
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IV stupeň slezskoplatěnické kultury. Při označování keramických tvarů se opírám 

o terminologii používanou V. Vokolkem (1988; týž 1999a; týž 1999b; týž 2002; týž 2003 ). 

1. Benátky 2 (okr. Svitavy) 

Lok.: areál raně středověkého hradiště: 14-34-0l, (004:121), (011:122), (018:115), (008:111); Okol.: 

ne:známé (staré fondy mu:t.ea); Kult.: platěnická; Nálezy: keramika (2x: tab. ): Aktivita: neznámá; Ulož.: 

Muzeum a galerie Litomyšl, př. č. 30-31; Lit.: Skutil 1947/48. 62. 

2. Cerekvice nad Loučnou t, lb (okr. Svitavy) 

Lok.: areál krdvína; 14-31-24, (174:214), (185:228). (208:217), (225:196), (207:174). (185:192); Okol.: 

sběry Jaroslav Anderle, Cerekvice nad Loučnou 22. sběry P. Charvát, sběr J. Sigl a V. Vokolek 29. 3. 1978; Kult.: 

KLPP: Nálezy: keramika: Aktivita: sídliště?; Pozn.: naleziště z velké části zničeno stavbou kravína, při 

záchranném archeologickém v)·zkumu na části plochy ?.ádné objekty kultury lužických popelnicových polí 

nezastiženy. na dosud nezastavěné části naleziště nové sběry autora ?ádné nálezy KLPP nepřinesly; Ulož.: 

muzeum v Hradci Králové, př. č. 114178. 115178 (sběry J. Sigla a V. Vokolka): muzeum v Hradci Králové (sběry 

J. Andrleho. nclze však v jeho sběrech dnes již identifikovat): ? (sběry P. Charváta): Lit.: Sigl - Vokolek 1979: 

Vokolek 1982. 

3. Cerekvice nad Loučnou tl (okr. s,·itavy) 

Lok.: 14-31-24, (210:246), (230:246), (230:240), (216:236): (211:237); Okol.: četné sběry D. Vích od r. 

1998: ch. sběru 31. 10. 1998 /3,120.1,9(zatravněno),O.l,2; sběr 20. 3. 1999 /4,25,1,0.1,2,2; sběr 8. 4. 2000 

/2,90, 1,0,0.2.2; sběr 25. 6. 2000 /4.120. 1,0,3. U: sběr 10. 3. 20tH /2,60,1,3,0,1,2; sběr 17. 2. 2002 

/2,50,1,0,0,1,1; sběr 3. 5. 2003 /4,50,l,O,l,2.2: Kult.: slezská; Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště; Pozn.: 

registrovány naorávané objekty: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 170/98, 146/99, část neinventována; 

Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999.4: Vích 1999. Soupis nalezišť, 14-16. 

4. Cerekvice nad Loučnou 14 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-31-24. (197:245), (198:247). (208:241), (208:237): Okol.: sběry D. Vích 1998- 2002; ch. 

sběru 31. 10. 1998 /3.20,1,9(zatravněno),O,l,2; 8. 4. 2000 /2,30,1,0,3,0.2: sběr 10. 3. 200112,15.1,0,0,1,2; sběr 

17. 2. 2002 12.10,1,0,0.1,2; sběr 3. 5. 2003 /4,10.1,3,1,2,2; Kult.: slezská: KLPP; Nálezy: keramika (XX), 

bronzový artefakt Aktivita: pohřebiště?; Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 173/98, část neinventována; 

Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 5; Vích 1999, Soupis nalezišť, 17-18. 

5. Cerekvice nad Loučnou 15 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-31-24. (128:309), (135:311), (141:293), (136:291); Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru 2. 10. 1999 

/4.40.1.0,1,2.2: Kult.: KLPP; Nálczy: atypická keramika (X); Aktivita: neurčena; Ulož.: muzeum v Hradci 

Králové. neinventováno; Lit.:-. 

6. Desná (okr. Svitavy) 

Lok.: v potoce Desinka naproti hostinci "Pod Hájem"; přibližná lokalizace podle dochovaných údajů 

14-33-14. (104:306), (104:314), (130:315), (130:307); Okol.: nalezeno při úpravě potoka Desinky v r. 1905; 

Kult.: d. bronzová; Nálczy: bronzový hrot kopí; Aktivita: ojedinělý nález: Pozn.: v muzeu v Litomyšli se 

nacházejí kopí dvě s údaji o tom. že pocházejí z řičky Desné od stejnojmenné obce, přičemž se v Desné se 
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podle údajů z literatury našlo kopí pouze jediné; je tak otázkou, kterého kopí se zprávy v literatuře vlastně týkají 

a které kopí z těchto dvou se vlastně v Desince našlo -u kopí H 26 jsou nálezové okolnosti zachovány pouze 

v poměrně mladé (50. léta 20. stol.) příriistkové knize. u kopí H 25 jsou nálezové okolnosti uvedeny přímo na 

kartónové destičce. na které je kopí připevněno drátkem, písmo i samotný způsob uchování nálezu tak svědčí pro 

původnost a tedy i pravdivost uvedených nálezových okolnosti; v potoce Desná se tedy našlo kopí H 25, kopí H 

26 tak musíme považovat za nelokalizované; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl př. č. 342 (staré H 25); Lit.: 

Tomíček 1926. 13; Skutil, 1947/48, 39. 

7. Dolní Sloupnice 25 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-20, (166:115), (168:154), (195:149). (192:131); Okol.: sběry D. Vích; ch. sběru 24. 8. 1998 

/1,0, 1,8,0,2.2: sběr 24. 5. 1999 /4(po 3),50, 1, 1.0.2.2; sběr 3. 5. 2003 /4,30, 1,0, 1, 1,1; Kult.: lužická; KLPP; 

Nálezy: keramika (XX); Ak1ivita: sídliště: Pozn.: registrovány naorávané objekty; Ulož.: muzeum v Hradci 

Králové př. č. 105/98. 1/99; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 8: Vích 1999. Soupis nalezišt', 41-42. 

8. Domoradice 1a, lb (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: .,Nad rybníkem", "Na velkém kuse": 14-31-17, (198:278), (198:289), (233:281), (211:270), 

(209:276); Okol.: a) sběry D. Vích 18. 9. 1996, 4. 10. 1997, 17. 10. 1998. 19. 4. 2003; ch. sběru Domoradice 1a, 

19. 4. 2003 /2,35.1.0.0,1.2; Domoradicc lb. sběr 4. 10. 1997 /4.55,LO,l,l,2; 17. 10. 1998 /4(po 2),30J,O.l,l,2; 

sběr 19. 4. 2003 /4,25,1,0.1.1.2: b) v bezprostředním sousedství této lokality r. 1959 rolník Hlavsa nalezl při 

kopání sklepa střepy; Kult.: KLPP: Nálezy: a) atypická keramika (XX): b) KLPP? (lx okraj, lx ucho); Aktivita: 

neurčena: Pozn.: při stavbě silnice na Sedlec v roce 1925 nalezeno několik hrobů s rozdrcenými nádobami; b) 

podle osobního archivu S. Vencla. kterému děkuji za poskytnutí údajů; Ulož.: muzeum v Hradci Králové, 

neinvcntováno: Lit.: Prudič 193 L 206: Vích 1999, Soupis nalezišť. 46-47. 

9. Domoradice (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: ?: Okol.: ?: Kult.: lužická; Nálezy: keramika (2); rna;r_anice (5x); Aktivita: ?; Ulož.: muzeum 

vysoké Mýto: Lit.: Vokolek 1994, 5. 

10. Horní Sloupnice 6a, 6b, 9, 11, 12, 16 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-20. (327:008), (330:026 ), (358:059), (380:023), (374:000). (340:000): Okol.: četné sběry D. 

Vích 1990 - 20tH; ch. sběru Horní Sloupnice 6a, sběr 27. 10. 1997 /4,75,1.0,1,1,2; sběr 6. 3. 1999 

/3.30, 1.0.0,1,2; Horní Sloupnice 6b, sběr 16. ll. 1997 /3,95,1,4,0,1,2; sběr 13. 4. 1998 /4(po 3),45,1,0,0,1,2; sběr 

18. 9. 1998 /3.75.LO,O.L2: sběr 6. 3. 1999 /4,45,l,O.Ll,2: sběr 18. 9. 1999 /4,50,1,0,4,2,1; sběr 14. 2. 2001 

/4,20.1,0,0,0.1; Horní Sloupnice 16. sběr 4.30,1,5,1,1,2; Kult.: lužická; slezská; KLPP; Nálezy: keramika 

(XXX); Aktivita: sídliště (lužická); sídliště? (slezská); Pozn.: registrovány naorávané objekty; Ulož.: muzeum 

v Hradci Králové př. č. 39/92. 40-47/92, 87/92, 90/92, 107/92, 122-124/92, 159-162/92, 172-178/92, 181-

182/92. 193-197/92. 212/92, 215-224/92, 225-228/92, 234-240/92, 246-253/92, 413/92, 914/92, 11-15/93, 18-

20/93. 24-25/93. 177/93, 15-18/94. 22/94, 143-145/94, 147/94, 101-103/96, 108-109/96, 118-119/96,212/%.86-

88/98, 90-92/98. 112-113/98. 46-47/99; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1991-92, 12; Kalferst- Sigl- Vokolek 

1999, 9; Vokolek- Vích 1993, 21-22; Vích- Vokolek 1997, 11-12; Vích 1999. Soupis nalezišť, 57-74, 46-48. 

ll. Hrušová 3a, 3b, Je (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-19, (001:079). (027:081), (035:048), (017:047); Okol.: sběr D. Vích 21. 2. 1997. 22. 8. 

1998: ch. sběru Hrušová 3b, sběr 2,40,Ll.0,2,2: Hrušová 3c. sběr 22. 8. 1998 /1,20,1.0,1,0,2,2: Kult.: KLPP: 
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Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště?; Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 184-189/99; Lit.: Kalferst

Sigl- Vokolek 1999, 12: Vích 1999, Soupis nalezišť, 104-105. 

12. Jarošov (okr. Svitavy) 

Lok.:?: Okol.:?: Kult.: d. bronzová: Nálezy: "bronzový hrot oštěpu z Jarošova''; Aktivita: ? (ojedinělý· 

nález ?): Pozn.: podle zápisu v "Knize akviziční I", :zápis převzat z osobního archívu S. Vencla, kterému děkuji 

mjeho poskytnutí: Ulož.: Muzeum a galerie v Litomyšli. č. 2462, nenalezeno; Lit.: -. 

13. Komice 1, 6, 6a (okr. Svita\'Y) 

Lok.: 14-31-25. (312: 154), (311 :200). (340: 198). (340: 134 ); Okol.: četné sběry D. Vích 1989-1998, sběr 

V Posel, Dukelská 926. LitomyšL 31. 3. 1990, sběr Ladislav Vacek. Korníce 18, 9. 2. 1992, sběr Jan Čermák, 

Sloupnice 27. 8. 1989, 30. 8. 1989: Kult.: lužická: KLPP: Nálezy: keramika (X); Aktivita: sídliště; Ulož.: 

muzemn v Hradci Králové př. č. 171-174/93, 114/94, 48-50/97, 52-53/97, 55.57/97: Lit.: Kalferst - Sigl -

Vokolek 1994, 7: Kalfcrst- Sigl- Vokolck 1995. 4: Vích- Vokolek 1997, 17-18: Vích 1999, Soupis nalezišť, 

109-113, 118-119. 

14. Němčice- "Na Koloušcc" (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-32-2 L velmi přibližná lokalizace podle dochovaných údajů (000:080), (000: 140), 133 :060), 

(133:027): Okol.: nalezeno v r. 1897 ve stráni směrem k Němčicím. kde se po dešti utrhl kus stráně. nalezeno 

pod 3/4 m zeminy: Kult.: lužická: Nálezy: bronzová sekera se schůdkem: Aktivita: ojedinělý· nález: Ulož.: 

Muzeum a galerie Litomyšl př. č. 340: Lit.: Skutill947/48, 42. 

15. Osík (okr. Svitavy) 

Lok.: podle Z. Wirtha (viz Lit.) na polích me:ti Osíkem a Nedošínem, podle záznamů Muzea Hlavního 

Města Pral1y v poloze "U Háje"' na poli poblíž nějakého sedátka. bližší údaje jsou neznámé; OkoL: nalezeno při 

orbě v letech 1893- 1894: Nálezy: delší brmu.ová dýka. bližší určení není možné; Aktivita: neurčena; Pozn.: za 

posk)1nutí zpřesňujících údajů děkuji M. Kuchaříkovi: Ulož.: Muzemn Hlavního města Praily pod č. 

P945(LVIII). artefakt dnes nczvěstný: Lit.: Skutill947/48, 41. 

16. Pekla 1 (okr. Svitavy) 

Lok.: Záhořanský kopec: 14-ll-24. (140:315), (133:343). (141:344). (149:316): Okol.: 1989- 2001; 

Kult.: KLPP ?: Nálezy: keramika (5x): Aktivita: neurčena: Ulož.: muzemn v Hradci Králové př. č. 167/99. 195-

200/95: Lit.: Kalfcrst- Sigl- Vokolek 1999, 17: Vích 1999, Soupis nalezišť, 146-148. 

17. Pekla 2 (okr. Svitavy) 

Lok.: parc. č. 740/3-4. 14-31-19, (150:044). (153:052), (169:043), (167:033: Okol.: sběr J. Sigl a V. 

Vokolek 29. 3. 1978: Kult.: KLPP: Nálczy: atypická keramika (2x): Aktivita: neurčena; Ulož.: muzeum v Hradci 

Králové př. č. 117178: Lit.: Sigl- Vokolek 1979,6. 

18. Pekla 5 (okr. Svitavy) 

Lok.: parc. č. 796/1. 766/L 14-31-19. (183:043). (190:060), (218:040), (211:024); Okol.: sběr J. Sigl a 

V Vokolek 29. 3. 1978: Kult.: lužická: Nálezy: keramika (1 x): Aktivita: sídliště ?; Ulož.: muzeum v Hradci 

Králové př. č. 165178: Lit.: Sigl- Vokolek 1979, 7. 

19. Pekla 7, 7a, 7b, 7c (okr. Svitavy) 
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1 ! Lok.: 14-31-19, (080:154). (095:163), (125:151), (098:126); Okol.: a) sběr J. Šmaha; b) sběr D. Vích a 

I František Kupka Sloupnice HlO. 13. 9. 1993; sběr D. Vích 21. 2. 1997, 13. 12. 1997; ch. sběru Pekla 7c, sběr 13. 

l 12. 1997 /2.30.1.0,0,1.2; Kult.: a) d. bronzová: b) KLPP: Nálezy: a) bronzové kopí; b) atypická keramika (XX): 

I. Aktivita: sídliště ?: Ulož.: muzemn v Hradci Králové př. č. 30-31/96, 205-208/99; Lit.: Vích- Vokolek 1997, 20. 

polo7ky 199-201: Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 18: Vích 1999, Soupis nalezišť, 156-157. 
1 

20. Pekla- kravín (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-31-19. přibližná lokalizace podle dochovaných údajů (113:072), (131:082), (139:074). 

(121:055); Okol.: dle údaje p. Josefa Šmahy, Pekla 20, nalezeno při stavbě kravína r. 1960: Kult.: KLPP: Nálezy: 

lx hrob ("hrnce s úšky. i malých rozměru. překryté jinými nádobkanli"): Aktivita: pohřebiště; Ulož.: 

nedochováno: Lit.: Vencl 1965a. 693-694. 

21. Sedlec 3 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-17. (264:365). (270:372). (281:360). (275:350): Okol.: sběr D. Vích 17. 4. 1998; ch. sběru 

17. 4. 1998 /5,30.1.0,0.1.2: Kult.: lužická; KLPP; Nálczy: keran1ika (XX); Aktivita: sídliště; Pozn.: při sběru 

registrovány naorávané objekty. dne 18. 1 O. 1996 zjištěn částečně zasypaný objekt v průkopu (pro vodovod ?), 

nálezy z něho nezískány: Ulož.: muzemn v Hradci Králové př. č. 6/99; Lit.: Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 20; 

Vích 1999. Soupis nalezišť. 163-164. 

22. Sedlec 4 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-12, (204:050). (209:057), (230:043), (226:032): Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru 4. 10. 1997 

/4(po 2).60. 1.0.0.1.2; sběr 10. 3. 2001 /4,35.1,0.1, 1.2: Kult.: lužická; platěnická: KLPP; Nálezy: keramika (XX); 

Aktivita: sídliště: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 215/97. část dosud neinventována; Lit.: Vích - Vokolek 

1997.21: Vích 1999, Soupis nalezišť. 164-165. 

23. Svařeň 1 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha ,Jelenčí"; 14-31-17. nálezy KLPP v okolí bodu (190:206) - s přesností cca 25m; Okol.: 

sběry d. Vích 1996- 2003; ch. sběru: 4. 10. 1997 /4.135.1.0,1,1,2; sběr 12. 3. 1999 /2.0,1.0,0,1,2; sběr 19. 4. 

2003 /4,90.1,3.1,1,2; Kult.: platěnická; Nálezy: keramika (XX); Aktivita: pohřebiště?: Pozn.: nálezy KLPP 

sbírány na raně středověkém sídlišti. na rozdíl od raně středověkých artefaktů se střepy KLPP koncentrovaly na 

velmi omezeném prostoru v okolí uvedeného bodu, vzhledem k absenci příznaků naorávaného objektu lze 

uvažovat o rozorávaném hrobu: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 14/99, část dosud neinventována; Lit.: 

Ka1fcrst- Sig1- Vokolek 1999, 20; Vích 1999, Soupis nalezišť. 168. 

24. lisová 2 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-17. (036:364). (044:367). (067:354). (061:343), (053:344); Okol.: sběry V Vokolck 29. 10. 

1971. 7. 10. 1975, 30. 3. 1978, sběry D. Vích 18. 3. 1999; ch. sběru 18. 3. 1999 /4,30,1,0,1,2,2; sběr 20. 4. 2003 

/4.35. 1.0.0,2.2: Kult.: platěnická: Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště; Pozn.: lokalita pracovně rozdělena 

na naleziště 2a. 2b; Ulož.: muzemn v Hradci Králové př. č. 47171. 43-45178, část neinventována: Lit.: Vokolek 

l978b. 90; Sigl, J.- Vokolek. V l979a, 7. 

25. Vraclav 1, 2- hradiště (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: akropole hradiště s předhradím; 14-31-12. (216:270). (216:274). (220:274). (240:262). (232:244), 

(223:250); Okol.: výzklUll hradiště v letech 1961 - 1962, sběr D. Vích 6. 7. 1996 (nal. 1); sběry D. Vích na 

předhradí (nal. 2): ch. sběru Vraclav 2. 17. 4. 1999 /4.60.1.0,1,1.2; sběr 21. 4. 2000 /4.75,1.0.0,2.1; Kult.: KLPP; 
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Nálezy: naleziště 1 - akropole. podle literatury objekty, keramika. bronzový závěsek; nal. 2 - přcdhradí, 

keramika (X): Aktivita: sídliště (opevněné?): Ulož.: AÚ ČAV Praha, číslo sáčku 249, 541; muzeum v Hradci 

Králové (nal. L výzkum 1%1- 1962): muzeum v Hradci Králové př. č. 140/98 (nal. 1, sběr D. Vích); muzeum 

v Hradci Králové (nal. 2, sběry D. Vích): Lit.: Skružný 1961; Skružný· 1962; Hrdlička 1964; Ka1ferst- Sig1-

Vokolek 1999. 24. 

26. Vraclav Ja, Jb, Je (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: podle ZM l:l O 000 na k. ú. Vraclav. ale již v bezprostředním sousedství obce Sedlec: 14-31-12, 

(211:077), (212:098), (240:091), (261 :043). (246:038), (224:070); Okol.: sběry D. Vích 4. 10. 1997, 29. 3. 1998, 

3. 4. 1998. 17. 4. 1998; ch. sběru: Vraclav 3a, sběr 4. 10. 1997 /4(po2),75.1,0,0,1,2; sběr 12. 3. 1999 

/2,30,l,O,OJ.2; sběr 17. 4. 1999 /4.20.2.0.0.},2; Vraclav 3b, sběr 4. 10. 1997 /4(po 1),15,L0,0,1,2; sběr 29. 3. 

1998 /3,120.LL3.L2: sběr 3. 4. 1998 /3J80.1,1,3.U: sběr 3. 4. 1998 /3J50,1,L3,2.2; sběr 17. 4. 1998 

/4,0,LU.L2: sběr 12. 3. 1999 /2,150.U.O.Ll: 17. 4. 1999 /4J20.1,0,0.U: sběr 28. 10. 1999 /4,60,1,0.L2,1: 

Vraclav 3c. sběr 29. 3. 1998 /2.60.L2,0.1,2: sběr 17. 4. 1998 /4,30,LO,O,l,2; sběr 12. 3. 1999 /3,30,1,0,0,1,2; 

sběr 28. 10. 1999 /4,45,1.0.1.2.2: sběr 1. 9. 2001 /4,45J.O.U.1: Kult.: lužická; platěnická: KLPP: Nálezy: 

keramika (XXX): tělo bronzové jehlice: Aktivita: sídliště: Pozn.: registrovány naorané objekty s hojnými nálezy; 

illož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 218/97, 219/97, 143-149/98. 160/98, 150/98; Lit.: Vích- Vokolek 1997, 

23-24. položky 239-240; Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 24-25: Vích 1999. Soupis nale7išť, 193-206. 

27. Vraclav 4 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: "Na drahách"; 14-31-12. (256:217). (278:215), (266:199): Okol.: sběry D. Vích; ch. sběru 12. 10. 

1997/4,60.l.O.O.L2: 12. 3. 1999 /1,30,LO,O,L2: sběr 1. 9. 2001 /4(po 1),20,L0,0.1,2; Kult.: slezská; platěnická; 

KLPP: Ná1ezy: keramika (XX); Aktivita: pohřebiště: Pozn.: registrovány naorané objekty s naoranými 

kumulacemi keran1iky, keramické zlomky tab. 6: 17-20 nalezeny v jedné kumulaci; Ulož.: muzeum v Hradci 

Králové. neinventováno: Lit.: Vích 1999, Soupis nale:ášť, 206. 

28. Vraclav 5a, 5b, 5c, Se (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-12. (076:261). (095:259), (087:233), (078:243); Okol.: sběry D. Vích 12. 10. 1997, 4. 9. 

1998: ch sběru Vraclav 5a. Sb, sběr 4. 9. 1998 /4(po 2).30.L0.0,1,2; Vraclav Se. sběr 4. 9. 1998 /4(po 

2),45. L LO, 1,2; sběr 28. 10. 1999 /4.15.1,0,0.2.2; Kult.: KLPP; Nálezy: keramika (XX); Aktivita: neurčena; 

Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 10/99. část neinventována; Lit.: Ka1ferst- Sigl- Vokolek 1999, 25; Vích 

1999. Soupis nalezišt'. 206-208. 

29. Vraclav 6 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-12. (239:209). (246:212). (257:199), (248:198); Okol.: sběr D. Vích: ch. sběru 18. 4. 1998 

/4.15.1,0.0.2,2: sběr 12. 3. 1999 /4,30,1,0,0.1.2; Kult.: KLPP: Nálezy: keramika (X): Aktivita: sídliště?; Pozn.: 

registrovány naorané objekty: Ulo7 .. : muzeum v Hradci Králové, neinventováno; Lit.: Vích 1999, Soupis 

nale7jšť, 209. 

30. Vraclav 7a, 7b, 7c (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: podle ZM 1: 1 O 000 z větší části na k. ú. Vraclav, ale již v bezprostředním sousedství obce Sedlec, 

14-31-12. (256:028), (272:030). (286:003). (267:003); Okol.: sběr D. Vích 3. 4. 1998, 17. 4. 1998; ch. sběru 

Vraclav 7a. sběr 3. 4. 1998 /3.15.UU.L2: Vraclav 7b. sběr 3. 4. 1998 /3,10,L2,3.2,2; sběr 17. 4. 1998 /4(po 3). 

O,UU.U; Vraclav 7c. sběr 3. 4. 1998 /3,lU.0,3,2,2; Kult.: lužická; KLPP; Nálezy: keramika (XX); Aktivita: 

54 



r 
I 
I neurčena; Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 153-154/98, 157/98: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 25; 

! Vích 1999. Soupis na1ezišt'. 209. 
i 

31. Vraclav 8 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha "Varta'": 14-31-12, (178:322), (176:328), (188:335), (191:329): Okol.: sběr D. Vích 4. 9. 

1998; ch. sběru 4. 9. 1998 /l,l5,L4,1,2; Kult.: KLPP; Nálczy: keramika (X); Aktivita: neurčena: Ulož.: muzemn 

v Hradci Králové, dosud neinvcntováno; Lit.: Vích 1999, Soupis nalezišt', 210. 

32. Vysoké Mýto 1, 2 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-13, (276:198), (285:213), (317:205), (334:187). (310:181); Okol.: sběr J. Sigl, V Vokolek 

ll. 4. 1972, sběr P. Charvát četné sběry D. Vích 1989- 1999, sběr archeologický kroužek při ZŠ Sloupnice 19. 

5. 1993; Kult.: slezská; platěnická: pozdní halštat: KLPP; Nálezy: keramika (XXX); Aktivita: sídliště; Ulož.: ? 

, (P. Charvát). muzeum v Hradci Králové př. č. 36/72, 21/9L 84-85/91, 296/92, 298/92, 352-353/92, 85-87/93, 

89/93, 90-91/93, 69/94. 184-186/96, 187/96, 175/98, 147/99; Lit.: Kalferst- Sigl -Vokolek 1991-92, 28-29: 

Kalferst - Sigl - Vokolek 1993, 18; Kalferst - Sigl - Vokolek 1994, 14; Kalferst - Sigl - Vokolek 1995, 7; Vích 

- Vokolek 1997, 24; Vích 1999, Soupis nalezišť, 212-221. 

33. Vysoké Mýto 7 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: cihelna "Na Krétě'", 14-31-13, (398:031), (410:045), (424:036), (408:020): Okol.: 4. 9. 1994 zjistil 

D. Vích narušený objekt ve stěně hliníku cihelny, vedle materiálu jordanovské kultury vyzvednuty ojedinělé 

zlomky KLPP, četné sběry D. Vích 1994-1998: Kult.: lužická: KLPP; Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště? 

; Pozn.: registrovány naorané objekty: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 186/96, 188/96, 190-195/96, 1-

5/97, 7/97. 9-ll/97, 198-206/98, 148/99. 183/99: Lit.: Vích- Vokolek 1997, 24-25; Kalferst- Sigl- Vokolek 

1999; Vích 1999, Soupis nalezišť, 221-224; Vích 2002a, Tab. 4:6, 13. 

34. Vysoké Mýto 8 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lit.: poloha "Lipová'", 14-31-13, (225:176), (232:190). (177:246). (240:164); Okol.: četné sběry D. 

Vích 1995- 1997; ch. sběru 24. 12. 1997 /2,30,1,0,0,1,2; sběr ll. 3. 2001 /2,30,1,3,0,2,2: Kult.: platěnická: 

Nálezy: keramika (XXX): Aktivita: sídliště; Ulož.: muzemn v Hradci Králové př. č. 177-183/98; Lit.: Kalferst

Sigl- Vokolek 1999, 27: Vích 1999, 225-22ú. 

35. Vysoké Mýto 15 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad čisticí stanicí, 14-31-13, (090:247), (090:264 ), ( 116:266), (117:249); Okol.: sběry F. Šafáře a 

V Vokolka při stavbě čistící stanice 2ú. 2. 1987, 3. l. 1989.4. I. 1989,30. 3. 1989 (při této akci nálezy KLPP 

nezjištěny), sběry D. Vích 1996- 1999; ch. sběru 24. 12. 1997 /4,180,1,0,Ll,2: sběr 22. 9. 1998 /2,75,1,1,0,2,1; 

sběr 17. 10. 1998 /4(po 2),60,LU.O,l: sběr ll. 9. 1999 /4(po 2),70,1,0,0,2,2; sběr 26. 8. 2000 /2,150,1,1,0,2,1; 

sběr 19. 4. 2003 /4,25,1,0,0,1,1; Kult.: lužická; Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště?; Pozn.: ztmavě 

probarvené plochy s naorávanými objekty; Ulož.: muzemn v Hradci Králové př. č. 7-10/90,8/97, l70B-171B/98, 

188-189/98: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1991-92, 28: Vokolek 1993b; Vích- Vokolek 1997, 25; Kalferst

Sigl- Vokolek 1999,27: Vích 1999, Soupis nale?išť, 226-231. 

36. Vysoké Mýto 18a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u ZD Šnakov: 14-31-13, (098:296). (lil :297), (116:280), (103:280): Okol.: sběry D. Vích 24. 12. 

1994, 17. 10. 1998; ch. sběru 26. 12. 1997 /4,60.l,0,9(cibule),l,2; sběr 17. 10. 1998 /4(po 2).15,2,9(cibule),0,0,2: 
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Kult.: lužická: Nálezy: kenunika (X): Aktivita: sídliště ?; Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. l76B-l77B/98; 

Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28: Vích 1999. Soupis nalezišť. 233. 

37. Vysoké Mýto 19 (okr. Ústí nad Orlicí) 
Lok.: 14-31-12. (414:234), (410:255), (454:263), (457:242): Okol.: sběr D. Vích 26. 12. 1997; ch. sběru 

26. 12. 1997 /3,90. LO.O, 1.2: Kult.: platěnická: Nálezy: několik naoraných objektů, ze dvou vyzvednuty nálezy; 

keramika (XX): lx sekundárně využitá Šl; Aktivita: sídliště: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 183/98; Lit.: 

Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 28: Vích 1999, Soupis nalezišť. 235. 

38. Vysoké Mýto 20a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-13, (069:175), (070:191), (090:191). (091:176): Okol.: sběr D. Vích 13. 2. 1998; ch. sběru 

13. 2. 1998 /2JO.l,O.O,l,2: Kult.: platěnická: Nálezy: keramika (XX); Aktivita: neurčena: Ulož.: muzeum 

v Hradci Králové př. č. 184/98; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28: Vích 1999, Soupis nalezišť, 235. 

39. Vysoké Mýto 24 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: pole směrem ke Slatině. poloha "Na familii"; 14-31-13, (203:256), (220:264), (221:258), 

(203:256); Okol.: sběry D. Vích: ch. sběru 26. 10. 1998/4,20.1,0,1,1,2; sběr 8. ll. 1998 /4,30,1,0,1,1,2; sběr 28. 

10. 1999 /4(po 1).30. LO. 1.2.2; sběr ll. 3. 2001 /1,30.1,0.0.2,2; Nálezy: keramika (XX); Kult.: lužická: Aktivita: 

pohřebiště: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 189B/98. 3/99; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 29: Vích 

1999. Soupis nale:ášť, 236-237. 

40. Vysoké Mýto 24b (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u obce Slatiny. pod polohou "Vlčí jáma"; 14-31-13, (196:327), (207:328), (210:316), (198:312); 

Okol.: sběr D. Vích: ch. sběru 26. 10. 1998 /2.10,1.0.0,1.2; Kult.: KLPP; Nálezy: keramika (X); Aktivita: 

neurčena: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 5/99; Lit.: Kalferst- Sigl - Vokolek 1999, 29: Vích 1999. 

Soupis nalezišť, 238. 

41. Vysoké Mýto 27 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-13, (207:219), (220:222). (225:201), (212:199); Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru 7. 1. 1999 

/2.30.1.0.0.2.2; Kult.: KLPP?; Nálezy: keramika (X): Aktivita: neurčena; Ulož.: muzeum v Hradci Králové, 

neinventováno; Lit.:-. 

Do soupisu lokalit nebylo pojato naleziště Cerekvice nad Loučnou 3. i když zde podle literatury byly 

nalezeny keramické zlomky s1ezskoplatěnické kultury (Charvát 1978. 59-60). Při déletrvajícím sledování 

lokality autorem se zde na rozdíl od neolitu a vrcholného středověku nepodařilo získat ani jeden keramický 

zlomek kultury lu:ljckých popclnicových polL zařazení do slezskoplatěnické kultury je nejspíše omylem. 

8.4 Vyhodnocení nálezů doby bronzové a starší doby železné z Litomyšlska a 

Vysokomýtska 

8.4.1 Keramika 

Keramika Je hlavním pramenem pro jemnější klasifikaci kultury lužických 

popelnicových polí. Keramiku k lužické, slezské, platěnické fáze a pozdního halštatu přiřazuji 
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~ na základě následujících kvalitativních znaků (s využitím především Vokolek 1988; týž 1994; 

i Podborský a koL 1993, 353-354): 

l a) lužická fáze- kónické nebo mírně prohnuté okraje okřínů a osudí, kónické šálky, 

pásková ucha překlenující rozhraní hrdla a těla osudí, důlkované okraje, svislé 

rýhování (nejčastěji mís nebo spodních části okřínů), přesekávaný lom, vypnuliny, 

plastické promačkávané pásky na lomech okřínovitých nádob nebo na hrdlech 

masivních, obvykle prstovaných zásobnic, jako pomocný znak slouží charakter a 

barva střepu (kombinace odstínů šedé, hnědé a okrové); 

b) slezská fáze- bohatá výzdoba sestávající z kombinací vodorovných žlábků a rýh, 

šrafovaných trojúhelníčků a vzorů zhotovených z kombinací krátkých rýžek, ostře 

profilované okraje šálků či misek často s výše uvedenou výzdobou, úzké svislé 

nebo poloobloukovité žlábkování výdutí amfor, okraje mís s vytaženými lalůčky, 

vnitřní výzdoba šálků či misek; 

c) platěnická - plastická výzdoba v podobě pásek (často střídavě promačkávaných, 

důlkovaných či tordovaných) nebo výčnělků, různě kombinovaná charakteristická 

vhloubená výzdoba (důlky či vpichy, žlábky) mnohdy v kombinaci s rastrovanými 

pásy, výše uvedené na charakteristickém silnostěnném dvoubarevném střepu 

(nejčastěji kombinace černá- okrová), který při větším kvantitativním zastoupení 

umožňuje datovat i atypickou keramiku; 

d) pozdní halštat - řady důlků, charakteristicky profilované okraje, výskyt 

grafitového materiálu; 

e) kultura lužických popelnicových polí - m1mo znaky výše uvedené prstováním 

upravený povrch, tuhování; 

Jisté je, že při určování těchto znaků může dojít ke zkreslení. Je-li k dispozici několik 

málo či dokonce jediný zdobený keramický zlomek, může dojít ke zkreslení poměrně 

značnému. Tak např. drobný okraj s vodorovnými rýhami a lalůčkem vytaženým z okraje 

z naleziště Vraclav 3b (tab. 29:7) by bylo možné přiřadit slezské fázi, je však v bohatém 

keramickém souboru z lokality získaném natolik ojedinělý, že považuji příslušnost k této fázi 

za nepravděpodobnou. Bohužel, jinou, přesnější klasifikaci sběrový a tudíž torzovitý materiál 

neumožňuje. 

Na základě výše uvedeného lze lokality chronologicky rozdělit takto: 
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a) lužická fáze: Dolní Sloupnice 25; Domoradice; Horní Sloupnice 6a, 6b, 16; 

Komice 1, 6; Pekla 5; Sedlec 3; Sedlec 4; Vraclav 3a, 3b, 3c; Vraclav 7a; Vysoké 

Mýto 7; Vysoké Mýto 15; Vysoké Mýto 18a; Vysoké Mýto 24; 

b) slezská fáze: Cerekvice nad Loučnou 11; Cerekvice nad Loučnou 14; Horní 

Sloupnice 6b; Vraclav 4; Vysoké Mýto 2; Vysoké Mýto 8; 

c) platěnická fáze: Benátky -hradiště; Sedlec 4; Svařeň 1; Tisová 2; Vraclav 3a, 3b, 

3c; Vraclav 4; Vysoké Mýto 2; Vysoké Mýto 8; Vysoké Mýto 19; Vysoké Mýto 

20a; 

d) pozdní halštat: Vysoké Mýto 2; 

K přesnější chronologii se lze vyjádřit pouze v případě lužické fáze, a to ještě pouze 

v případě lokality Vraclav 3a, 3b, 3c, kde se nám díky hluboké orbě před kukuřicí dochovaly 

větší zlomky (nezodpovězenou otázkou ovšem stále zůstává, nakolik je možné aplikovat 

chronologii keramiky z pohřebišť na keramiku sídlištní). Okřín s charakteristickou výzdobou 

(tab. 27:1 O) jednoznačně indikuje přítomnost středního (II.) stupně lužické kultury v pojetí V. 

Vokolka, zlomek výdutě džbánu s vypnulinami (tab. 29: 1) naznačuje možnou přítomnost již 

starého (I.) stupně lužické kultury podle téhož autora. 

8.4.2 Bronzové artefakty 

Z bronzových předmětů máme k dispozici sekery, kopí, jehlici a blíže neurčené 

artefakty. 

Z celkového počtu tří kusů kopí pochází jedno od osady Pekla (údajně v muzeu 

v Litomyšli, zde nenalezeno), jedno od Desné z říčky Desinky (tab. 44:2) a jedno 

nelokalizované, snad odněkud z Litomyšlska (tab. 44:3). Kopí z Desné lze podle J. 

Říhovského přiřadit nejpravděpodobněji (vzhledem k poškození) k úzké formě s maximální 

šířkou listu v jeho dolní části, přičemž je volná tulej kratší než polovina celkové délky 

artefaktu. Tento typ je k přesnější chronologické klasifikaci nevhodný, neboť se vyskytuje od 

starší po pozdní dobu bronzovou (Říhovský 1996, 45). Oproti tímto autorem uvedeným 

artefaktům má hrot kopí z Desné podél břitu trojici patrně ozdobných žlábků. Otázkou tak 

zůstává, zda by k přesnější chronologické klasifikaci nemohla přispět právě tato výzdoba. 

S podobnou se setkáváme na hrotu kopí z Jaroměře z období slezskoplatěnické kultury 

(ovšem na jiném tvaru kopí, Pleiner a kol. 1978, 531, obr. 163:1 ). Zuby vypilované v hrotu 

artefaktu jsou dle stavu patinace až recentního původu. Druhé kopí snad odněkud z 

Litomyšlska spolehlivě patří ke kopím s plaménkovým listem, varianta s volnou tulejí kratší 

než polovina celkové délky artefaktu, kde list je stupňovitě profilován a tulej zůstává hladká. 

Tyto hroty kopí se vyskytují především v horizontu depotů Drslavice (mladší BD) a 
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Přestavlky (HA1), obecně tedy ve starším úseku období popelnicových polí. Mimo území 

Moravy jsou známé jednak starší exempláře již z přelomu střední a mladší doby bronzové, 

jednak exempláře mladší (Říhovský 1996, 79-81 ). V našem prostředí nepochybně unikátní 

hrot kopí z Pekel nalezl kdysi na poli pan Josef Šmaha při zemědělských pracích o odevzdal 

jej po delší době do muzea v Litomyšli, kde však dnes již není k dispozici. Podle 

dochovaného vyobrazení v nálezové zprávě (3092/49, uložena v archivu AÚ AV ČR v Praze) 

se jedná o poměrně masivní, silně poškozený artefakt s ulomeným hrotem a větší části tuleje. 

Silná koroze poškodila ostří listu, v jeho levé části, v místě jeho někdejší největší šířky, vznikl 

v důsledku koroze vrub. Zbytek tuleje dle obrázku kruhového příčného průřezu (chybí řez 

předmětem) nese výzdobu v podobě čtyřnásobné oběžné linie, na níž dosedá skupina 

šrafovaných trojúhelníčků. Obvod listu lemuje pás vyplněný řadou šrafovaných trojúhelníčků 

směřujících svými vrcholy dovnitř. K tomuto nepochybně výjimečnému kusu nacházíme 

nejbližší analogie v severském prostředí Skandinávie a severního Německa. Zatímco výzdoba 

tuleje oběžnými linkami a šrafovanými trojúhelníky zde patří k běžným motivům, výzdoba 

obvodu listu pásem šrafovaných trojúhelníků není zcela obvyklá ani zde. Podobný, byť ne 

zcela analogický motiv nese hrot kopí z Toddinu (Jacob-Friesen 1967, Tafel 123:6), ten však 

má facetovanou tulej a navíc ho pro neznámé nálezové okolnosti nelze blíže datovat (Jacob

Friesen 1967, 362). S obdobným konstatováním se tudíž musíme smířit i u hrotu kopí z Pekel, 

jeho severský původ však považuji za nepochybný. 

Ze dvou seker reprezentuje sekera z Němčic (tab. 44:6) sekery se schůdkem 

(Absatzbeile). Můžeme ji přiřadit ke skupině IX, variantě 6a, tedy k sekerám s úzkým a 

štíhlým tělem podle J. Říhovského (1992, 134). Sekery tohoto typu a varianty se ojediněle 

objevují ještě v pozdně mohylovém období, především však až ve starším úseku období 

popelnicových polí (Říhovský 1992, 140). Sekera s tulejí z Dvořiska (tab. 44: 1) se svým 

tvarem a výzdobou blíží některým sekerám buďto ze skupiny VIII (středodunajské formy 

s bohatou žebrovou výzdobou) nebo skupině XII (štíhlé lužické sekery a formy od nich 

odvozené) podle J. Říhovského (1992, 203, 234). Vzhledem k štíhlému tvaru, stylu výzdoby 

v podobě dvojice postraních žeber a čtyřúhelníkovitému ústí (které se v této skupině sice 

objevuje, ale výjimečně; Říhovský 1992, 234, Taf. 63 :898) lze artefakt přiřadit spíše k 

lužickým sekerám, konkrétně podskupině XIIA a vzhledem ke své robusticitě typu 1 

(Říhovský 1992, 234), i když štíhlá vodorovná žebra doplňující hlavní žebro obepínající ústí 

artefaktu jsou pro lužické sekery cizí a představují středodunajské specifikum (Říhovský 

1992, 244). Datování takovéhoto nevyhraněného kusu je značně nejisté, pokud přijmeme výše 
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uvedené zařazení, náleží sekera vzhledem ke své robusticitě nejspíše ještě lužické fázi kultury 

lužických popelnicových polí. 

Z jehlic se nám dochoval pouze deformovaný dřík jehlice z naleziště Vraclav 3b (tab. 

32:5), který je vzhledem k absenci hlavice typologicky a tudíž i chronologicky nezařaditelný. 

Neklasifikovaný zůstává nepochybně pravěký artefakt v podobě rozstřiženého oka 

s vybíhajícím plochým trnem z naleziště Cerekvice nad Loučnou 14 (tab. 42:25), ke kterému 

neznám žádné analogie. 

Nakonec zmiňme bronzovou(?) puklici z Litomyšle- získanou při výkopech základů 

Smetanova domu (tab. 42: 19) se třemi (původně zjevně čtyřmi) otvory při okraji, u níž není 

bezpečně zaručen ani pravěký původ. Uvádím ji zde vzhledem k tomu, že dosud nebyla 

publikována a vzhledem k tomu, že J. Skutil se o ní (1947/48, 42) v souvislosti s dobou 

halštatskou zmiňuje. 

8.5 Výsledné poznatky o osídlení regionu v době bronzové a starší době železné 

V první řadě je třeba konstatovat absenci starších nálezů, než mladší doba bronzová, 

přesto, že by v některých obdobích (např. únětická, věteřovská kultura) mohl sledovaný 

region sehrát poměrně významnou roli při zprostředkovávání kontaktů s Moravou. Příčinu 

tohoto jevu jednoznačně přičítám nynějšímu stavu poznatků, kdy většina pramenné základny 

byla při minimální frekvenci archeologických výzkumů v regionu získána značně 

limitovaným syntetickým povrchovým sběrem. Příslibem do budoucna jsou výsledky 

několika nemnoha archeologických výzkumů, u kterých se podařilo zjistit přítomnost období 

povrchovým sběrem nezjištěných, především staroeneolitický hliník ve Vysokém Mýte -

cihelně "Na Krétě" (nal. Vysoké Mýto 7) a systematický archeologický výzkum v Tisové -

"Starém Mýtě", kde rozsáhlejší plošná skrývka středověké předlokační osady zachytila 

zásobní jámu z období stěhování národů. 

V rámci období vymezeného touto kapitolou tak všechny stopy přítomnosti člověka 

pocházejí z úseku mladší doby bronzová až starší doby železné. S nálezy tohoto časového 

úseku se setkáváme celkem na čtyřiceti polohách. 

Z třinácti položek náležejících lužické fázi lze jako sídliště označit osm (Dolní 

Sloupnice 25; Domoradice; Horní Sloupnice 6a, 6b, 16; Sedlec 4; Vraclav 3a, 3b, 3c; Vysoké 

Mýto 7; Vysoké Mýto 15; Vysoké Mýto 18a), ze slezské fáze jsou sídlišti naleziště tři 

(Cerekvice nad Loučnou ll; Horní Sloupnice 6b; Vysoké Mýto 2); z platěnické fáze můžeme 

jako sídliště identifikovat lokalit šest (Sedlec 4; Tisová 2; Vraclav 3a, 3b, 3c; Vysoké Mýto 2; 

Vysoké Mýto 8; Vysoké Mýto 19). 
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Za pohřebiště považuji z lužické fáze naleziště Vysoké Mýto 24, z fáze slezské Vraclav 

4 a z platěnické fáze též Vraclav 4. U naleziště Vraclav 4 však může datování silně ovlivňovat 

nízké kvantitativní zastoupení nálezů. Příčinu v nepoměru zastoupení sídlišť a pohřebišť 

spatřuji především v horší rozpoznatelnosti pohřebišť ve sběrovém materiálu, kdy sídliště 

signalizuje relativně hojný keramický materiál často pro sídliště specifický (zásobnice), 

výskyt mazanice a přítomnost tmavé výplně naorávaných objektů, zatímco naorávané 

pohřebiště se málo projevuje, a to jako nevýrazná koncentrace nekvalitní a tudíž rychle se 

rozpadající keramiky obvykle bez půdních příznaků (charakteristického tmavého probarvení), 

pouze výjimečně lze pozorovat kumulace vyorané keramiky spolu se zbytky kremace, vzácně 

i s bronzovými artefakty. Další příčinou nízkého počtu zachycených pohřebišť je nepochybně 

zničení řady žárových nekropolí orbou (k tomu např. Vokolek 1991-1992). Na základě výše 

uvedeného lze o pohřebištích uvažovat ještě v případě dalších lokalit, kde je společným 

znakem absence půdních příznaků a výskyt nevýrazné kumulace keramiky. Jde o naleziště 

Cerekvice nad Loučnou 14 (nevýrazná kumulace keramiky v kombinace s výskytem 

bronzového artefaktu), Svařeň 1 (prostorově velice úzce vymezená kumulace keramiky, snad 

se jedná o naorávaný hrob); Vysoké Mýto 20a a Dolní Sloupnice 26 (terénní vlna v sousedství 

naleziště Dolní Sloupnice 25 s nálezem několika nevýrazných atypických střípků a 

kamenného tříku, vzhledem k nevýraznosti ani nefiguruje v soupisu nalezišť kultury 

lužických popelnicových polí). 

V žádné poloze se nesetkáváme s náznakem kontinuálního osídlení. Na kvalitativně i 

kvantitativně materiálově nejlépe reprezentované lokalitě- sídlišti Vraclav 3a, 3b, 3c je dobře 

patrný hiát v pozdní době bronzové, na sídlišti Vysoké Mýto 1, 2 můžeme poměrně spolehlivě 

vyloučit osídlení v mladší době bronzové, v Horní Sloupnici 6a, 6b, 9, ll, 12, 16 zase 

postrádáme keramiku ze straší doby železné. U ostatních nalezišť situaci příliš zkresluje 

torzovitost sběrem získaných pramenů. 

Úroveň teoretických poznatků o kultuře popelnicových polí jak v Čechách, tak na 

Moravě (především malá pozornost věnovaná sídlištím) znemožňuje identifikaci moravských 

prvků v materiálu sledovaného regionu. Jako nepřímý argument o českomoravských 

kontaktech přes Vysokomýtsko a Litomyšlsko lze použít pouze relativně intenzívní osídlení 

tohoto území na straně jedné a intenzívní osídlení v severní části Malé Hané (současná 

povrchová prospekce autora) na straně druhé, kdy vzájemné ignorování obou regionů 

považuji za velice nepravděpodobné. 
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9. Doba laténská 

9.1 Obecné poměry v mladší době železné 

S nástupem mladší doby železné vstupujeme do tzv. protohistorického období, kdy již 

nejsme odkázáni pouze na svědectví pramenů archeologických, ale máme k dispozici i 

písemné prameny, jakkoliv kusé. Díky nim známe poprvé v našich dějinách obyvatelstvo 

jménem - Keltové s označením Bójové pro kmen sídlícím na našem území. Zprostředkované 

informace nám podávají ti antičtí autoři, kteří byli více či méně informováni o dění mimo 

oblast považovanou tehdy za civilizovanou. Zatímco zevrubné zhodnocení písemných 

pramenů podal u nás především J. Dobiáš ( 1964), přehledné dějiny Keltů na našem území 

z archeologického hlediska naposled podali P. Drda a A. Rybová (1998). 

Pravlast Keltů dnes badatelé na základě sledování archeologických pramenů nacházejí 

v oblasti severních Alp a horního Dunaje, přičemž ke krystalizačnímu území tohoto etnika 

byt' okrajově patřily i naše jižní západní, střední a severozápadní Čechy, kde se v halštatu 

setkáváme s velmi vyspělou civilizací plynule se vyvíjející do časného laténu (LtA). 

K završení tohoto procesu došlo někdy koncem 6. nebo počátkem 5. stol. př. Kr. 

Počátkem 4. stol. př. Kr. zahájili Keltové obrovskou expanzi, která svůj ohlas 

zanechala i v písemných pramenech. Část keltského obyvatelstva vpadla do severní Itálie, kde 

r. 387 př. Kr. dobyli samotný Řím, druhá vlna keltské expanze směřovala Podunajím do 

Karpatské kotliny, další migrační vlna pak dosáhla v tomto směru až Malé Asie. Stranou 

tohoto dění nezůstali patrně ani první Keltové z jižních a západních Čech. Na území 

především severozápadních Čech v souvislosti s těmito převratnými událostmi přichází ze 

západu údolím Ohře nové keltské obyvatelstvo, archeologicky se projevující zakládáním 

plochých kostrových pohřebišť. Ve druhé čtvrtině 4. stol. př. Kr. následovala druhá, podstatně 

mohutnější vlna nových kolonistů, která obsadila širší oblast Polabí, západní Čechy zůstávají 

nyní naopak poněkud stranou hlavního dění. Nově příchozí obyvatelstvo pochází ze západu, 

nejspíše z horního Porýní či severovýchodní Francie. Z tohoto a následujícího období (LtB1 -

LtC1) pochází z našeho území vedle četných pohřebišť a sídlišť také doklady 

specializovaných výrobních oblastí, nejlépe doložených a prozkoumaných v oblasti 

Loděnického potoka (naposled Venclová 2001). 

V průběhu 3. stol. př. Kr. jsme především na Moravě a méně také ve východních 

Čechách svědky nástupu žárového pohřbívání vedle stále výrazně převažujícího ritu 

kostrového. Koncem tohoto věku (LtC2) pak plochá kostrová pohřebiště mizí úplně, aniž 

bychom znali jiný způsob nakládání s ostatky. 
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V této době se setkáváme s dalším naprosto novým prvkem v keltské společnosti, 

vznikem sídlišť urbánního charakteru, tzv. oppid. Počátky jejich budování bývají dávány do 

souvislostí s možným příchodem nového obyvatelstva ze severní Itálie, které svoje dosavadní 

teritoria opustilo v důsledku stále citelnějších vojenských úspěchů římské republiky 

vedoucích k podmanění galského obyvatelstva v oblasti před Alpami. 

Kolem poloviny posledního století př. Kr. (konec LtD1) dochází k postupnému 

vymizení keltských památek z našeho území, kdy odchází rozhodující část keltské elity 

z území Čech, přičemž se těžiště dění přesouvá blíže Dunaji. Příčiny zatím zůstávají zahaleny 

tajemstvím (uvažuje se např. o ekonomickém úpadku aj.), nikoliv bez významu byl stoupající 

tlak germánských kmenů. Jejich vlivy či dokonce přímá fyzická přítomnost se na našem 

území předpokládá již dříve, v materiální kultuře se projevili v tzv. podmokelské a kobylské 

skupině (Venclová 1973 ). 

9.2 Východní Čechy v době laténské 

První moderní přehled mladší doby železné z pozice archeologa (nejen) pro východní 

Čechy podal J. Filip (1956). Další katalogovou práci pro východní Čechy přinesla A. Rybová 

(1968), v poslední době souhrn poznatků z Chrudimska a z oblasti střední Bystřice podal T. 

Mangel ( 1998; týž 1999). Soustavný a systematický zájem o toto období spojený 

s publikováním a vyhodnocováním materiálové základny pro celé území východních Čech 

však stále postrádáme. Právě absence publikovaných sídlištních souborů představuje hlavní 

problém regionu, citelně se tento problém týká především úseku LtC 2 - LtD, kdy lokality 

sídlištního charakteru představují při známé absenci pohřebišť hlavní zdroj poznatků. 

Ve východních Čechách je stále uznávána teorie vyslovená již J. Filipem o přežívání 

nositelů kultury lužických popelnicových polí minimálně po celý průběh LtA ve 

východočeském prostředí (tzv. IV stupeň slezskoplatěnické kultury; Filip 1936-37, 101; 

naposled V okolek - Sankot 2001 a, 4 74). Podle pohřebiště v Turnově jsou periferně přežívající 

skupiny kultury lužických popelnicových polí ve východních a severovýchodních Čechách 

někdy také označovány jako turnovský typ (Waldhauser 1976). Ojedinělá artefakty v časně 

laténském slohu badatelé vysvětlují jako importy, které se do východních Čech dostaly díky 

dálkové komunikaci touto oblastí probíhající (Vokolek - Sankot 2001a; tíž 200lb). 

Skutečností zůstává, že časně laténských nálezů známe ve východních Čechách velice málo, 

nicméně nevylučuji, že nové nálezy, např. zlomku kolkované keramiky na Turnovsku (Kracík 

1996) a především celého sídliště na k. ú. Úhřetice (Papineschi - Thér- Tichý 2004) spojené 
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dalším potenciálním nárůstem materiálové základny může v budoucnosti vést k 

řehodnocení výše uvedené teorie. 

S prvními nositeli laténské kultury se ve východních Čechách setkáváme až v období 

1lochých kostrových pohřebišt' (LtB1 - LtC1), kdy i východní Čechy zasáhlo několik vln nově 

1říchozích kolonistů, poprvé ve stupni LtB1 b, tedy o něco později, než v přiléhající východní 

:ásti středních Čech. K největší prozkoumané nekropoli tohoto období náleží pohřebiště 

:Dobré Vody na Jičínsku (Waldhauser a kol. 1987). Častější výskyt žárových hrobů V. 

/okolek (1993a, 79) vysvětluje vlivem staršího obyvatelstva nebo vlivem Moravy. Osady 

ohoto horizontu ve známe ve východních Čechách poměrně málo, důležitý je v této 

;ouvislosti výzkum v Novém Bydžově-Chudenicích uskutečněný A. Rybovou 1960 -1961 

Rybová 1964). Minimálně první fáze na tomto sídlišti autorkou rozpoznaná náleží ještě 

)bdobí LtB1 - LtC1, o čemž svědčí situla s pásem obrácených kolkovaných C (Rybová 1964, 

)br. 7:12). Těžiště výskytu uvedeného výzdobného motivu se nachází na střední Moravě 

)ředevším v okolí Prostějova. Na základě doprovodného materiálu je takto zdobená keramika 

iatována do období LTB1 - LTC, přičemž proti výskytu v období LTC2 - LTD hovoří 

především absence tímto způsobem zdobené keramiky na oppidu Staré Hradisko (Meduna 

1980, 67). Uvedený zlomek je zároveň možno chápat jako doklad kontaktů se střední 

Moravou. Z této fáze se podařilo výzkumem v Chudenicích zachytit žlábkem vymezenou 

samostatnou hospodářskou jednotku, uvnitř které se nacházela malá chata s píckou (Rybová 

1968, 85). 

Nejvýznamnější lokalitou mladšího - pozdního laténu ve východních Čechách je 

nesporně oppidum poblíž Českých Lhotic na Chrudimsku. Ač zde od 70. let minulého století 

probíhal archeologický výzkum pod vedením M. Prince (např. Princ 1981; týž 1982; týž 

1985), celkové kvalitní zpracování souboru stále postrádáme. Mladému - pozdnímu laténu 

nejspíše náleží unikátní kruhový areál v Třebověticích, datovaný archeologickým výzkumem 

(Mangel 1999). Zajímavý objev se podařilo učinit na k. ú. Brčekoly na Chrudimsku, kde 

zemní práce narušily následně archeologicky prozkoumanou vertikální hrnčířskou pec 

datovanou do LtC - LtD1 (Princ - Skružný 1977). Bohužel, pouze na základě povrchových 

sběrů, a tedy bez možnosti přesnějšího datování (tudíž bez možnosti spolehlivého 

zjištění současnosti těchto sídlišť), můžeme konstatovat značnou hustou osídlení 

v nejúrodnějších partiích východních Čech, kdy vzájemnost mezi jednotlivými sídlišti činila 1 

- 1,5 km (Vokolek 1993a, 80). Z publikovaných výzkumů sídlišť tohoto období zůstává 

nejdůležitějším již zde zmiňovaný výzkum v Novém Bydžově-Chudenicích (Rybová 1964), 

odkud máme doloženy půdorysy kůlových domů, zahloubené obytné objekty, mnohdy uvnitř 
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(Rybová 1968, 85-86). Další důležitý odkryv proběhl na sídlišti v Plotištích nad 
I 

!Labem. I když stále zůstává nepublikovaný, předpokládá se na základě bohatých nálezů 

!významná pozice tohoto sídliště v rámci osad časového horizontu LtCz - LtD na území 

východních Čech. Mimo jiné se zde našla i malovaná keramika charakteristická pro oppidální 

prostředí (Vokolek 1993, 83). 

9.3 Přehled nalezišť 

1. Nedošín 3 (okr. Svitavy) 

Lok.: pole mezi obcemi Komice a Sedliště: 14-31-25 (159: 111). (176: 121), ( 192: 106), (175:099); Okol.: 

četné sběry D. Vích v letech 1989 - 1998: Nálezy: keranůka (2x); Aktivita: neurčeno; Pozn.: dle určení V 

Vokolka: registrovány četné naorané objekty s nálezy kultury s vypíchanou keramikou: podle starší literatury na 

poli mezi Komicemi a Sedlištěm, pole nad Královou studánkou a cestou ze Sedliště do Litomyšle vyorány 

"pruhy a kruhy tvořené tmavou hlínou" (Švec 1940/41: Zelinka 1970, 5): Ulož.: muzeum v Hradci Králové, 

přírůstkové číslo (dále jen př. č.) 40-42/97. 94/97: Lit.: Vích- Vokolek 1997, 19; Vích 1999, Soupis nalezišť, 

133. 

2. Tisová 3, Ja (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad soutokem Sloupnického potoka s řekou Loučnou; 14-31-19 (015:346), (054:332), (044:321), 

(030:326): Okol.: sběr F. Šafář 12. 4. 1989 (nal. 3a- ppč. 545): D. Vích 23. 5. 1997, 15. 3. 1998, 14. 9. 1998 

(nal. 3a- ppč. 564/L 2. 3- V část): ch. sběru: nesledováno: Nálezy: keramika (XX); Aktivita: sídliště: Pozn.: 

naleziště se rozkládá v bezprostřední blízkosti vrcholně středověké. archeologicky zkoumané lokality Tisová -

Staré M~to; Ulož.: muzeum v Hradci Králové. př. č. 231-232/93. 16-18/99, 57-59/99: Lit.: Kalferst- Sigl

Vokolek 1994. 12-13. položka 103-104: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 21; Vích 1999. Soupis nalezišť. 171-

173. 

3. Tisová 18 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad osadou Bžundov: 14-31-13 (475:089). (480:095), (480:082), 14-31-14 (000:095), (011:087), 

(000:082): Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru: sběr 18. 8. 1998: 4(po 2),90. L0,6,0.2; Nálezy: keran1ika (Sx): 

Aktivita: sídliště?: Pozn.: atypické střepy pocházejí z jcnmé. na kruhu točené keramiky; Ulož.: muzemn v 

Hradci Králové př. č. 91/99; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 24; Vích 1999, Soupis nalezišť, 183. 

4. Vraclav Ja, Jb, Je (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: při severovýchodním okraji intravilánu obce Sedlec; 14-31-12 (209:090), (230:096). (252:077). 

(260:043). (246:038), (231:063). ( 218:073): Okol.: nálezy získané r. 1915; sběr D. Vích; ch. sběru: Vraclav 3a: 

sběr 4. 10. 1997: 4(po 2).75.LO.O,l.2: Vraclav 3b: sběr 4. 10. 1997: 4(po1).15,1,1,3,1,2; sběr 29. 3. 1998: 

3.120,L0.3.0.0: sběr 3. 4. 1998: 3.150.1.0,3,0,0. dokončení sběru z 29. 3.1998; sběr 17. 4. 1998: 4(po 

3),120.UU.O.O: Vraclav 3c: sběr 29 .3. 1998: 2.12,1.2,0.0,0; sběr 17. 4. 1998 2.6,1,2,0,0.0; sběr I. 9. 2001: 

4.45.LLO.Ll: Nálezy: keramika (XX): zlomek skleněného náramku; Aktivita: sídliště: Pozn.: po hluboké orbě 

často registrovány velmi dobře patrné naorané objekty s četnými nálezy; dle sdělení místních obyvatel lze tuto 

polohu ztotožnit s tzv. "Binkovým polem". které je svými laténskými nálezy v literatuře již známo (Rybová 

1968): Ulož.: staré nálezy v muzeu ve \fysokém Mýtě i. č. 322-378; sběry autora v muzeu v Hradci Králové př. 

č. 218-219/97. 143-148/98, 150/98. 160/98; Lit.: Anonym 1942. 53. 85-88; Skutil 1947/48, 79, poznánlka 30; 
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Rybová 1968; Vích- Vokolck 1997. 23-24: Kalferst - Sigl- Vokolek 1999, 24-25; Vích 1999. Soupis nalezišť, 

193-194, 202-204, 205; Vích 2002d. 

5. Vysoké Mýto 15, 15a, 15b (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u čističky odpadních vod; 14-31-13 (087:255). (092:264), (115:267), (117:224), (lll:224), 

(100:233); OkoL: sběr D. Vích 17. lL 1996, 25. 5. 1997. 24. 12. 1997. 17. 10. 1998, 26. 8. 2000; ch. sběru: 

nesledováno; Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště; Pozn.: lokalitu objevil F. Šafář 26. 2. 1987, počátkem 

roku 1989 na ploše upravované pro stavbu čističky odpadních vod nalezl další artefakty (plocha 

v bezprostředním sousedství východně od naleziště v inundaci Loučné mezi nalezištěm a řekou). návštěva F. 

šafáře a V Vokolka 30.3. 1989 :t~stihla lokalitu ve stavu, kdy již nebyl možný ani záchranný výzkum (Vokolek 

1993a): Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 7-10/90. 8/97, 171-173/98, 188-189/98, část nálezů dosud 

neinventována: Lit.: Vokolek 1993b: Vích - Vokolek 1997, 25: Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 27-28: Vích 

1999. Soupis nalezišť. 227. 23 L 

6. Vysoké Mýto 17 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u Tyršovy plovárny: 14-31-13 (119:198), (124:212). (128:204), (121:194); Okol.: sběr D. Vích; 

cit sběru: sběr 24. 12. 1997: 4.20. LO. 1,0.2; Nálezy: kerarníka (2x); Aktivita: sídliště?; Pozn.: dle určení V 

Vokolka (v materiálu rozpo7llány 2 zlomky jemné, na kruhu točené keramiky): patrně souvisí s lokalitou Vysoké 

M)to 15, 15a l5b; Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 175/98; Lit: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 28, 

položka 269; Vích 1999, Soupis nalezišť, 232. 

7. Vysoké Mýto 18a (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok: u ZD Šnakov: 14-31-13 (098:288), (105:296). (114:283), (108:279); OkoL: sběr D. Vích; ch. 

sběru: sbčr 24. 12. 1997: 4.60,l,0,9(cibule).L2: sběr 17. 10. 1998: 4(po 2).15.2.9(cibule),0,0,2; Nálezy: keramika 

(7x); Aktivita: sídliště: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 176-177/98; Lit: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 

28: Vích 1999. Soupis nalezišť, 232-233. 

8. Vysoké Mýto 18d (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: pod silnicí Vysoké M)to- Hradec Králové; 14-31-13 (051:267), (056:273), (062:267), (056:261); 

OkoL: sběr D. Vích; ch. sběru: sběr 26. 12. 1997: 2.20,L0.0,0.2; Ná1ezy: keramika (lx); Aktivita: neurčeno; 

Ulož.: muzeum Vysoké M~o př. č. 181/98: Lit: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28; Vích 1999. Soupis nalezišť, 

234. 

9.4 Vyhodnocení laténských nálezů Litomyšlska a Vysokomýtska 

9.4.1 Keramika 

Hlavní oporou při chronologickém třídění sídlištní keramiky je obvykle kovový 

inventář (především spony), který v archeologických objektech keramiku doprovází 

(především Meduna 1980, 137). Vzhledem ke sběrovému charakteru nálezů a absenci 

kovového inventáře však silně fragmentarizovaná keramika zůstává naším jediným vodítkem. 

K nejčastěji se vyskytujícím keramickým tvarům nepochybně náleží situlovité tvary s 

ovaleným okrajem ať již s příměsí grafitu v keramické hmotě či bez něho, obvykle svisle 

hřebenované, které se nám dochovaly v podobě zlomků ovalených okrajů a hřebenovaných 
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stěn nádob (tab. 45:1,4, 7-8, 10, 12, 16, 19, 21,24-25, 27; 46:6, 12-13, 14, 16, 18; 47:1-4, 7-

8, 10, 12-20; 48:1-4, 6-13, 16), jen výjimečně v kombinaci s pásem vhloubené výzdoby pod 

okrajem (tab. 46:8). Druhým nejčastějším tvarem jsou mísy, ať již s dovnitř zataženým 

okrajem (tab. 45:9, ll, 13-14, 22, 28; 46: 10; v jednom případě s okrajem ostře zataženým, 

tab. 47:6) či esovitě profilované (tab. 45:2, 15; 46:4; 48:14). Ojediněle můžeme rozpoznat 

okraj hrnce s drsněným tělem (tab. 47: ll). 

Datování souboru představuje vzhledem k absenci chronologicky citlivých prvků 

značný problém, snad pouze díky rozpadajícímu se hřebenování z naleziště Zámrsk Sb 

(katastrální území těsně sousedící s naší zájmovou oblastí) a výskytu ploše ovalených okrajů 

lze uvažovat o pozdním laténu, tedy o úseku LT C2 - LT D1 (Filip 1956, 208; Rybová 1964, 

61, 73; Rybová 1969, 415; Meduna 1980, 149). Jednoznačné doklady o starším osídlení než 

LT C2 postrádáme (pomineme-li pozdní halštat, který by měl být částečně současný s LT A a o 

kterém je pojednáno výše). 

9.4.2 Nekeramické nálezy 

Jediným představitelem této skupiny je zlomek kobaltově modrého skleněného 

náramku z naleziště Vraclav 3c (Vích 2002d), který se nejvíce blíží typu 10 podle N. 

Venclové. Těžiště výskytu tohoto typu náramku leží v LT C2 s možným přežíváním do LT D1 

(Venclová 1990, 126, 331 ), což potvrzuje datování zprostředkované keramikou. 

9.5 Výsledné poznatky o laténském osídlení regionu 

Počet zjištěných lokalit je v porovnání s lokalitami neolitickými a kultury lužických 

popelnicových polí relativně nízký, fakticky však může být ještě nižší, protože u některých 

nalezišť, která leží blízko sebe, není jasný jejich vzájemný vztah- zda se jedná o více sídlišť 

menších (izolované sídelní jednotky jako samostatné, na sobě nezávislé dvorce, snad 

i chronologicky nejednotné), nebo o jedno sídliště větší. Uvedené se týká především 

koncentrace nalezišť západně od Vysokého Mýta, konkrétně naleziště Vysoké Mýto 15, 

Vysoké Mýto 15a, 15b a Vysoké Mýto 17 (minimální vzdálenost cca 200m); totéž platí snad i 

u naleziště Vysoké Mýto 18a a Vysoké Mýto 18d (minimální vzdálenost cca 300 m). Celkově 

lze počítat minimálně se sedmi sídlišti. 

Pro území Litomyšlska a Vysokomýtska postrádáme jakékoliv jednoznačné doklady 

kontaktů s Moravou. Z moravských vlivů v laténu na širším území východních Čech bývá 

v literatuře uváděn pouze výskyt žárového ritu, pro tento jev však jsou možné i interpretace 

jiné (Vokolek 1993a, 79). Mimo toto lze uvést pouze zlomky situl s výzdobou v podobě 

motivu kolkovaného obráceného C z Nového Bydžova- Chudonic (Rybová 1974, tab. III: 10; 
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XXII: 15; XXV: ll) dokládající kontakty se střední Moravou. Další moravské vlivy se zde 

zatím rozpoznat nepodařilo, příčinou je nepochybně stav dosavadních poznatků, protože latén 

východních Čech již delší dobu stojí, až na čestné výjimky, mimo zájem odborníků. 

V budoucnu se z tohoto hlediska jako velmi slibné jeví především probíhající zpracovávání 

nálezů z oppida u Českých Lhotic. 

Na severozápadní Moravě však doklady o kontaktech s Čechami disponujeme. Jde o 

výskyt hrnců s drsněným tělem typických pro střední a východní Čechy na jihozápadní 

Moravě a Malé Hané (Meduna 1980, 73), nejnověji zjištěné v hojném počtu v Bořitově -

poloze "Písky" (Čižmář 2003, 99), dále o bronzovou sponu spojené konstrukce se dvěma 

zdobenými vývalky na patce a vinutím se čtyřmi závity a vnitřní tětivou z kostrového hrobu 

ve Ptení, přičemž těžiště výskytu těchto spon se nachází ve středních a severozápadních 

Čechách (Čižmář 2000). Výše uváděný výzkum z Bořitova- polohy "Písky" přinesl poněkud 

překvapivě mimo jiné i kolekci keramiky s charakteristickými znaky severozápadních Čech 

(Čižmář 2003, 99). Jednoznačným dokladem kontaktů střední respektive severozápadní 

Moravy s Čechami východními přinesla analýza suroviny žernovů z oppida Malé Hradisko, 

kde téměř polovina těchto artefaktů byla vyrobena z tefritického fonolitu původem 

z Kunětické Hory (Čižmář - Leichmann 2002). Vzhledem k množství nových nálezů doby 

laténské zjištěných povrchovou prospekcí v posledních letech na území Malé Hané lze 

považovat napojení Litomyšlska a Vysokomýtska na moravské území prakticky za jisté. 

10. Doba římská a období stěhování národů 

10.1 Obecné poměry v době římské a období stěhování národů 

Pro tento úsek protohistorie (cca 50 př. Kr.- konec 4./poč. 5. stol.) disponujeme přece 

jenom větším množstvím písemných pramenů, než pro období předcházející, bohužel stále 

nikoliv v míře uspokojující. Stav je daný kolísajícím zájmem římských historiků o dění za 

hranicemi římského impéria. I přesto, že naše země nikdy nebyly součástí římské říše, vztah 

k tomuto impériu daný územní blízkostí významně ovlivňoval dějiny Germánů na našem 

území. Jejich přehled souhrnně opět podává J. Dobiáš (1964), jeho závěry je však na 

některých místech opravit právě díky poznatkům zjištěných archeologickými metodami. 

K příchodu germánského obyvatelstva na naše území dochází někdy v průběhu druhé 

poloviny posledního století př. Kr. Stalo se tak mimo dohled římských historiků zabývajících 

se spíše událostmi domácími, kde vrcholí zánik republiky a pomalu se rodí císařství. O 

přítomnosti Germánů v tomto časovém úseku (tzv. stupeň A) jsme tak odkázáni výhradně na 

archeologické prameny a jejich nesnadnou interpretaci, díky níž se takto časnou přítomnost 
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germánských kmenů podařila identifikovat relativně nedávno. O způsobu přílivu nového 

~ obyvatelstva a jejich vztahu k původnímu keltskému etniku však víme dosud jen velmi málo 

! (Waldhauser 1983). V hmotné kultuře tohoto prvotního germánského obyvatelstva ještě 

dožívají laténské prvky, nejcharakterističtějším zástupcem časně germánské hmotné kultury 

se stává tzv. plaňanský pohár (Motyková-Šneidrová 1963). 

Těsně před změnou letopočtu, někdy mezi léty 9 - 6 př. Kr., se česká kotlina stala 

cílem první písemně doložené vlny germánského obyvatelstva - Markomanů. Zásadní roli 

v této souvislosti sehrál markomanský král Marobud, muž římského vzdělání, který zde 

vzápětí vybudoval říši s prvky státní organizace. Marobudovy moci se obávali i Římané, 

jejichž říše se těsně před koncem letopočtu přiblížila české kotlině zřízením provincií 

Panonie, Norica a Raetie. Vojenskou výpravu zahájenou Římany r. 6 n. 1. proti Marobudovi ze 

dvou různých směrů, předčasně ukončilo povstání v Panonii. Ve snaze nedát Římanům podnět 

k nepřátelským akcím odmítá slábnoucí Marobud spojení s vítězem od Teuteburského lesa, 

Arminiem, čímž (nepochybně také svoji slávou a mocí) ho proti sobě popuzuje. R. 17 došlo 

ke střetnutí mezi oběma germánskými rivaly, které skončilo Marobudovým neúspěchem, o 

dva roky později byl moci zbaven úplně (Dobiáš 1964, 89-107). 

V movitých archeologických pramenech se toto období (stupeň B1) projevuje 

keramikou s černým leštěným povrchem jednak bez výzdoby, jednak s výzdobou provedenou 

ozubeným kolečkem, někdy ještě na předrýsované linii (Motyková-Šneidrová 1963). Dále se 

zde relativně často vyskytují luxusní předměty, jako např. bronzové nádoby či spony včetně 

takových unikátních předmětů, jako nepochybně je zlomek bronzové římské schránky na 

pečetě z pohřebiště Dobřichov-Pičhora (Droberjar 2000). I u jiných předmětů pozorujeme 

výrazný vliv římských provincií. 

V časovém úseku druhé poloviny 1. stol. - druhé poloviny 2. stol. (do tzv. 

Markomanských válek, 166 - 180 n. 1., stupeň B2) jsme pro území Čech opět odkázáni 

především na výpověď archeologických pramenů. Hmotná kultura v důsledku zániku 

Marobudova království a přesunu mocenského centra jihovýchodním směrem chudne, ubývají 

především luxusní předměty. Na mnohých sídlištích i pohřebištích pozorujeme kontinuální 

vývoj z předcházejícího stupně. Keramika, se kterou se setkáváme na území Litomyšlska a 

Vysokomýtska především, se vyvíjí k esovitě profilovaným tvarům, v oblibě stále zůstává 

výzdoba ozubeným kolečkem. Vedle ní velké obliby doznává hřebenová výzdoba např. 

v podobě půlobloučků, dále různé důlky a vrypy a nepravidelné rýhování (Motyková

Šneidrová 196 7). 
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V období markomanských válek zintenzívnily útoky germánských kmenů za římský 

limit a římská moc musela nasadit všechny síly k jejich odražení, což se jí nakonec podařilo. 

V tomto období máme k dispozici doklady o pobytu římských vojsk daleko za hranicemi své 

·. říše, naposledy se podařil objevit a částečně prozkoumat římský pochodový tábor až 

! v Olomouci-Neředíně (Peška- Šrámek 2002; Hošek 2002) a nelze vyloučit, že se podobné 
! 

doklady v budoucnosti neobjeví ještě hlouběji ve vnitrozemí, dokonce snad přímo 

v samotných Čechách. 

Období po markomanských válkách se nese ve znamení postupného úpadku římské 

moci, římský limit představoval pro Germány stále menší překážku. Území Čech se opět ocitá 

mimo pozornost římských historiků. Dochází ke změně náplně hmotné kultury, ať již 

keramika (nové tvary, nová výzdoba v podobě vpichů, důlků, pupků, nastupuje též keramika 

točená na kruhu), spony aj. (např. úbytek zbraní ke konci období; Pleiner a kol. 1978, 703-

713). 

Koncem 4. stoletím začíná období, podle mnoha etnických přesunů nazývané obdobím 

stěhování národů. K těmto přesunům vedle vpádu kočovných Hunů z nitra Asie přispěl i 

postupný úpadek a nakonec i pád římského impéria spojený se stále větší angažovaností 

Germánů v říši samé. Naše země, především Morava, se v 5. století dostává do relativní 

blízkosti nového mocenského útvaru zaniklého v Panonii - Attilově říši. Po jejím zániku se 

kmenové nobility snaží zajistit si stálejší sídla, což vedlo k častým mezikmenovým střetům. 

Torzovitost písemných pramenů činí situaci značně nepřehlednou. Značně nejistá situace 

ohledně etnicity obyvatelstva v Čechách i na Moravě je stále předmětem nejrůznějších 

diskusí, shoda panuje především ohledně okupace Moravy Langobardy někdy od konce 5. do 

průběhu 6. století, kteří do Podunají přišli ze severozápadního Německa (Podborský a kol. 

1993, 471-503). 

Zatímco na Moravě badatelé v poslední době pozdně římskému období a době 

stěhování národů věnují značnou pozornost spojenou s publikační činností (především J. 

Tejral), v Čechách se již dříve věnoval tomuto tématu především B. Svoboda (monograficky 

1965; později souhrnně na stránkách Pravěkých dějin Čech) dále pak systematičtěji pouze J. 

Zeman, dnes však období stěhování národů stojí spíše na okraji zájmu. Archeologické 

prameny jsou pro tento časový úsek jediným pramenem, protože vlastní území Čech stálo 

opět mimo zájem tehdejších píšících kronikářů. Bohužel, právě stav archeologických pramenů 

je málo uspokojivý, většina jich pochází ze starších výzkumů s nedostatečně známými 

nálezovými okolnostmi, případně jsou značně torzovité. 
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Počátkem 5. století ještě dožívají žárové nekropole předcházejících století, což máme 

doloženo např. v Plotištích nad Labem (Rybová 1980), žárový ritus přežívá i v některých 

okrajových regionech (Přešťovice v jižních Čechách), nicméně postupně začíná převažovat 

kostrový ritus. Takovéto hroby nazýváme památkami vinařického typu a vyskytují se 

prakticky po celé 5. století. Objevují se v nevelkých skupinách, z kdysi bohaté výbavy často 

zůstaly jen zbytky, protože vykrádání patřilo k běžným zvyklostem. V keramice lze rozlišit tři 

složky, jednak keramiku domácí tradice, dále keramiku s patrnými vnějšími (především 

středoněmeckými a polabskými) vlivy a nakonec nikoliv zcela ojediněle se vyskytnou i tvary 

1 vysloveně cizí, hluboké mísy a džbány provedené ve velmi kvalitní hrnčině, často 

! l y' ' d b 1 s v est ovanou vy z o ou. 

I Koncem 5. století relativní poklid v našich končinách ukončuje příchod cizích družin 

I disponujících oproti 5. století podstatně bohatším arzenálem zbraní. Pravidlem je zde kostrový 

f pohřební ritus, na velkých žárových nekropolích v Přešt'ovicích a Plotištích se již nepohřbívá. I Ve velmi hlubokých hrobech se, pokud nebyly vyloupeny, setkáváme s bohatou výbavou, 

relativně běžné jsou v této době hroby bojovníků s koňmi. 

10.2 Doba římská a období stěhování národů ve východních Čechách 

Východní Čechy patřily v době římské k hustě osídleným oblastem, systematická 

pozornost dosud tomuto regionu věnována nebyla, ač by si to nepochybně zasluhoval. 

Dříve učiněné nálezy starší doby římské zahrnula do svých monografií o tomto období 

K. Motyková. Staršímu úseku starší doby římské náleží např. ojedinělé nálezy z k. ú. Blato u 

Pardubic a z koryta Labe v Hradci Králové, patrně žárový hrob z Dašic na Pardubicku a 

Ohnišťan na Královéhradecku, sídliště z Černěvsi, Smidar, Rosnic, Předměřic a Lochenic na 

Královéhradecku a Doudleb na Rychnovsku (Motyková-Šneidrová 1963), zvláště musíme 

zmínit publikované časně římské sídliště z Nového Bydžova-Chudonic (Rybová 1964). 

Z mladšího úseku starší doby římské disponujeme sídlišti z Chudonic u Nového Bydžova, 

Janovic na Královéhradecku, ojedinělým nálezem z Lochenic, Plotišť na Královéhradecku, 

Sobčic na Jičínsku a hroby z Ohnišťan na Královéhradecku (Motyková-Šneidrová 1967). 

Počet evidovaných sídlišť starší doby římské na území východních Čech výrazně narostl 

v posledních desetiletích v souvislosti s aktivitami muzea v Hradci Králové, jedná se však o 

nálezy především z povrchových sběrů. 

Pro poznání dějin mladší doby římské a období stěhování národů neJen 

východočeského regionu má zásadní význam nekropole v Plotištích nad Labem, kde se 

podařilo prozkoumat přes 1300 popelnicových hrobů, 49 hrobů jámových, 1 birituální a dva 
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hroby kostrové, z nichž jeden původně nepochybně bohatý neušel vykradení. Podařilo se zde 

rozlišit celkem čtyři fáze, I. fáze: mezi lety 180 - 260, II. fáze: 260 - 300, III. fáze: 300 - 400 

a IV fáze: 400 - přelom 5 ./6. století (Rybová 1980). Počátku mladší době římské náleží 

unikátní soubor s převahou militarií nalezený v Sendražicích u Hradce Králové (Rybová 

1972). Situace v publikování pohřebišť je velice tristní, až v poslední době bylo publikováno 

několik drobných sídlištních souborů z pozdní doby římské získaných záchrannými výzkumy 

(Sigl - Vokolek 1999; Vokolek 2000). 

Velice špatnou materiální základnu období stěhování národů velice výrazným 

způsobem rozšířil výzkum pohřebiště z mladší fáze tohoto časového úseku v několika 

polohách v Lochenicích u Hradce Králové (Zeman 1990). 

10.3 Přehled nalezišť 

Lok.: u Tyršovy plovárny: 14-31-13 (119:198). (124:212), (128:204), (121:194); Okol.: sběr D. Vích; 

ch. sběru: sběr 24. 12. 1997: 4.20. 1.0,1,0.2: Nálezy: keramika (2x); Aktivita: sídliště?; Pozn.: dle určení V. 

Vokolka (v materiálu rozpoznány 2 zlomky jemné. na kruhu točené keramiky); patrně souvisí s lokalitou vysoké 

M)1o 15. lSa. lSb: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 175/98; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28. 

1. Brlenka (okr. Svitavy) 

Lok.: snad okoli bodu 14-34-06 (1995). (311:114), viz pozn.: Okol.:?; Nálezy: neznámý počet římsk)·ch 

mincí: Aktivita: depot Pozn.: v archivu S. Vencla. kterému děkuji za jejich poskytnutí, se dochovala následující 

lokalizace nálezu provedená K. Zelinkou: "cesta od Masných krámů do Brlenky. mapa M 33-81-D-a poblíž kót 

416. 8 - 430, 8, tj. okolí bodu 98,875 : 22,000 km", což po převedení na ZM 1:10 000 (za což děkuji J. 

Kalferstovi z muzea v Hradci Králové) dává v)·še uvedený údaj; J. Skutil a J. Petrtyl však na základě údaje A. 

Tomíčka píší o nústě nálezu "v lese 7a obcí''; Ulož.: ?; Lit.: Pochitonov 1955, 195; Petrtyl 1966, 12; Skutil 

1947/48. 16. 

2. Cerekvice nad Loučnou 1 (okr. Svitavy) 

Lok.: na pravém břehu Loučné u silnice na Nová Sídla. při areálu ZD: 14-31-24 (1989). (207:199), 

(213:211). (224:197). (217:190): Okol.: sběry D. Vích: ch. sběru: sběr 10. 3. 2001/2,30,1,0,0,1,2; sběr 28. 3. 

2004 /4(po2).40, LO.O. 1.2; Nálezy: keramika (X); obr. 5:6-13; Aktivita: sídliště; Pozn.: na svahu nad řekou 

Loučnou registrována tmavě probarvená plocha s nálezy d. římské a raného středověku: izolovaný naorávaný 

objekt při silnici náleží kultuře s lineární keramikou; Ulož.: muzemn v Hradci Králové, dosud neinventováno; 

Lit.: -. 

3. Hrušová (okr. Svitavy) 

Lok.: na louce, přesnější údaje neznámé: Okol.: v roce 191 O; Nálezy: Tiberiův denár s dírkou: Aktivita: 

ojedinělý nález: Ulož.:?: Lit.: Pochitonov 1955,98: Petrtyl 1966. 12. 

-t Karle (okr. Svitavy) 
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Lok.: dům čp. 81: koordináty neznámé: Okol.: a) 1827 na zahradě domu; b) 30. léta 19. stol. při opravě 

domu ve vyhloubeném kameni; Nálezy: a) zlatá mince: b) větší počet mincí z let 54 - 239; Aktivita: depot; 

Ulož.:?; Lit.: Pochitonov 1955. 144: Petrtyl 1966, 12: Sklenář 1992,93. 

5. Kornice 1 (okr. Svitavy) 

Lok.: svah severně od Kornic mezi obcí a bezejmennou příležitostnou vodotečí; 14-31-25 (1989), 

(311:154). (310:187). (338:190). (340:135): Okol.: četné sběry D. Vích v letech 1989 -1998; Nálezy: keramika 

(X): obr. 5:5: Aktivita: sídliště?; Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 112/94; Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 

1995,4. 

6. Květná (okr. Svitavy) 

Lok.: na polích u obce, bližší údaje neznámé: Okol.: ?: Nálezy: zlaté římské mince; Aktivita: neurčena; 

Ulož.:?; Lit: Pochitonov 1955. 198: Petrty1 1966. 13. 

7. Litomyšl- restaurátorská škola (okr. Svitavy) 

Lok.: v areálu dnešru restaurátorské školy, parcela domu čp. 3; 14-33-05 (1995), (371:315), (375:318). 

(378:318). (381:312). (374:309): Okol.: archeologický výzkum společnosti Archaia v letech 1994 - 1995 

vyvolaný rekonstrukcí a rozšiřovárum restaurátorské školy; Nálezy: objekty zahloubené do písčitého podloží, 

ohniště. uhlíky, mazanice. zvířecí kosti. kennnika: Aktivita: sídliště; Ulož.: Muzeum a galerie Litomyšl: Lit.: 

Marešová 1997. 

8. Tisová 1- "Staré Mýto" (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha .. Na Starém mýtě". Z od obce: 14-31-19 (1989). (028:288), (022:308), (049:308), 

(049:288): Okol.: v)·zkum J. Sigla a M. Richtera od r. 1974 do poč. 90. let; a) výzkum srpen 1974. sonda III, 

objekt 8 - část C. v superpozici zachycen zb)1ek sídlištního objektu, ve kterém se vedle keramiky wcholně 

středověké nacházela i keramika pravěká.. původně datovaná do období slezskoplatěnické k.: b) výzkumem 

v červenci 1980 zachycen objekt č. 82 s pravěkou keramikou původně považovanou za slezskoplatěnickou; 

popis objektů: a) částečně pro7komnané soujámí pokračující pod Z i V řez sondy. do dna byly zahloubené tři 

hlubší jamky A - C. přičemž část C je 7.ahloubená oválná jáma (287x153 cm) v S úseku objektu s mírně 

zvlněn)·m dnem v hloubce max. 35 cm: řez se části C prakticky vyhnul; obr. 7:7: b) jáma interpretovaná jako 

zásobnice s téměř kruhovitým půdorysem (l.7xl.75 m). v hloubce cca 0.6 mje patrné hrdlo o průměru 1, 25m: 

ploché dno o průměru L2 se nachází v hloubce U-1.15 m; obr. 7:6; popis wstev na řezu: 1) světle žlutohnědý 

jílovitý písek s uhlíky. 2) tmavě šedá. silně jílovitá s četnými uhlíky, 3) šedohnědá, menší příměs uhlíků, 4) 

šedočerná uhlíkatá vrstvička, 5) promíšená spraš a vrstva 1, 6) promíšená spraš, menší příměs vrstvy 1, 7) žlutá. 

silně jílovitá spraš. 8) šedá hlinitojílovitá, 9) spraš (podloží); obr. 7:8; Nálezy: a) cca 20 střepů; obr. 5: 14-19; b) 

cca 50--60 střepů, lx torzo nádoby ve střepech a lx rekonstruovatelná nádoba; obr. 5:20-23; 6: 1-8; 7: 1-5; 

Aktivita: sídliště: Pozn.: děkuji J. Siglovi a M. Richterovi za laskavé poskytnutí materiálu ke zveřejnění: Ulož.: 

muzeum v Hradci Králové př. č. 194177. 233/74, 92/80, 95-96/80. 99/80, 119/80, 123/80; Lit.: Sigl 1974, 157; 

Sigl 1981: Sigl- Richter 2002a: Sigl- Richter 2002b. 

9. Tism·á 3, Ja (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: na levém břehu Sloupnického potoka při jeho soutoku s řekou Loučnou: 14-31-19 (1989). 

(045:341). (016:351), (053:333), (052:321). (030:326): Okol.: lokalitu objevil František Šafář 12. 4. 1989; 

později sběry D. Vích 1997 - 2003: ch. sběru: Tisová 3: sběr 15. 3. 1998 /2,30,1,3.0,1,0; sběr 4(po 
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2),50.1.0.0,1,2: 24. 8. 1999 /4(po 1),30.2,1.1,0.2: sběr ll. 9. 1999 /4(po 2),50,1,1,1,2,0; sběr 17. 2. 2002 

/2.25.LO.O.LL sběr 20. 4. 2003 /4,40.UU.2.l: Tisová 3a: sběr 15. 3. 1998 12,20,1,3.0,1,2: sběr 14. 9. 1998 

/4(po 2),45.1.0.0.1.2: sběr 18. 8. 1999 /4,0.2.0.0.2.2: sběr 20. 4. 2003 /4.15.1.0.1,2,1; Ná1ezy: keramika (XX); 

obr. 4: 1-32; Aktivita: sídliště; Pozn.: není jasný vztah k lokalitě Tisová 15; Ulož.: muzeum v Hradci Králové. př. 

č. 231/93. 16-18/99, 57-59/99. část dosud neinventována; Lit: Kalferst- Sigl- Vokolek 1994, 12; Kalferst

Sigl- Vokolek 1999, 21. 

10. Tisová 15 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: na levém břehu Sloupnického potoka; 14-31-19 (1989). (059:321). (058:333), (088:324), 

(087:314); OkoL: sběry D. Vích: ch. sběru: sběr 15. 3. 1998 /3,20,1,0.0,1,2: sběr 14. 9. 1998 /4(po 

2).45. U .0. 1.2: Nálezy: keramika (X): obr. 5: 1-4: Aktivita: sídliště; Pozn.: není jasný vztah k lokalitě Tisová 3, 

3a: sběr z naoraných objektů: Ulož.: muzeum v Hradci Králové, př. č. 83-84/99; Lit: Kalferst - Sigl - Vokolek 

1999, 23. 

ll. Tržek (okr. Svitavy) 

Lok.: na poli JZ od obce. na levém břehu potoku Desná. na terénní vyvýšenině Z od silníce Morašice -

Tržek: podle popisu s největší pravděpodobností lokalizace phbližně 14-31-24 (1989), (405:051). (421:063), 

(442:058), (424:033): OkoL: asi 1966 nalezl ing. Jaroslav Halbich z Tržku. do muzea předal minci v 90. letech 

20. století vnuk nálezce; Nálezy: římská mince: Aktivita: neurčena; Pozn.: za poskytnutí informací o nálezu 

děkuji J. Militkému: Ulož.: muzeum v Pardubicích: Lit.:-. 

12. Vraclav 1, 2- hradiště (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: areál ranč středověkého hradiště; 14-31-12 (1989). (223 :250), (212:273), (220:281), (274:242). 

(250: 221) - zachycen maximální možný rozsah hradiště včetně předhradí; OkoL: nalezeno na hradišti, další 

okolnosti neznámé; Nálezy: bronzová rukojeť ukončená stylizovanou ptačí hlavičkou: Aktivita: ojedinělý nález; 

Poz.Jl.: patrně v sekundární poloze; Ulo:l .. : Národní muzeum v Praze, i. č. 16 232; Lit: Motyková-Šneidrová 

1963,66. 

13. Vysoké Mýto 15 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad čistící stanicí; 14-31-13 (1989), (090:247), (090:264), (116:266), (117:249); OkoL: sběry F. 

šafáře a V Vokolka pří stavbě čistící stanice 26. 2. 1987, 3. I. 1989.4. 1. 1989. 30. 3. 1989: sběry D. Vích 1996-

2003: ch. sběru: sběr 24. 12. 1997 /4.180,UU.U; sběr 17. 10. 1998 /4(po 2),60,1,1,0,0,1; sběr ll. 9. 1999 /4(po 

2).70.1,1.0,2.1; sběr 26. 8. 2000 /2,150.U,0.2,1; sběr 19. 4. 2003 /4.25,1.0,0,1,1; Nálezy: keramika (XXX); 

1učík bronzové spony: skleněný korál; obr. l:l-19: 2:1-19; 3:1-21; Aktivita: sídliště: Pozn.: plocha snálezy 

výrazně tmavě probarvena: Ulož.: muzeum v Hradci Králové př. č. 7-10/90, 8/97, 1708/98, 171B/98, 188-

189/98; Lit.: Vokolek l993b; Vích- Vokolek 1997, 25: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 27. 

14. Vysoké Mýto 18a, 18b, 18c (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: ph osadě Šnakov: 14-31-13 (1989). (071:273). (064:283). (080:293). (1ll:297), (ll6:281), 

(083:281): OkoL: sběry D. Vích: ch. sběru: Vysoké Mýto l8a: sběr 24. 12. 1997 /4.60,1,0,9(cibule)J,2: sběr 17. 

10. 1998 /4(po 2).l5.2.9(cibule).O,O.I: sběr 30. 10. 2002b /2.25,1,0,0,1,l: Vysoké M)1o 18b: sběr 24. 12. 1997 

/3.20.1.0.0.1.2; Vysoké Mýto 18c: sběr 26. 12. 1997/4 a 3.25J.O.LL2: Nálezy: keramika (X): naorané objekty 

v jednom případě se silnou koncentrací mazanice: obr. 3:22-28; Aktivita: sídliště: Ulož.: muzeum v Hradci 

Králové. př. č. 176-178/98, část dosud neinventována: Lit: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 28. 
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10.4 Vyhodnocení nálezů doby římské a stěhování národů z Litomyšlska a 

Vysokomýtska 

10.4.1 Keramika 

Keramika představuje vzhledem ke své kvantitě hlavní pramen pro poznání dějin doby 

římské na českomoravském pomezí. 

Část nálezů zlomků keramiky můžeme spolehlivě zařadit do starší doby římské. 

Přítomnost keramiky z období A a B 1 ne lze vzhledem ke stavu dochování většiny 

keramických zlomků ani potvrdit ani vyvrátit, i když by to nemuselo být až takové 

překvapení, vzhledem k objevu sídliště ze stupně A ve Slepoticích na středním toku řeky 

Loučné (zatím pouze informativně Beková- Dragoun 2003, 20, položka 6). 

Jinak je tomu v mladším úseku starší doby římské B2 - B2/C1. Jako charakteristické 

pro tento časový úsek jsou uváděny poháry se štíhlou nožkou (tab. 49:12; 51:15; 52:23; 

Motyková-Šneidrová 1967, 9), výskyt členěných mísovitých nádob (tzv. terin) s kónickým 

hrdlem a vytaženým okrajem (tab. 49:3, 19; 50:3; 51:1; 52:11, 31) a hrnců s esovitě 

profilovaným okrajem (tab. 49:1; 50: 19; 51:1; 53 :2; Peškař 1961, 81; Motyková-Šneidrová 

1967, 9; Droberjar 1997, Abb. 61 ). Dalšími typickými znaky, které se v našem souboru velmi 

hojně vyskytují, je výzdoba v podobě různých vrypů, ať již nehtovitých (např. tab. 49:7, 13, 

16; 50:4, 7-8; 51:23, 26; 52:1,3, 14, 17; 53:13) i jiných (např. tab. 49:15; 50:9; 51:27; 52:4-6, 

19) a různě se křížící linie (např. tab. 49:8, 11; 52:10; 53:5, 20; Peškař 1961, 81; Motyková

Šneidrová 1967, 9; Čižmář- Valentová 1979, 148; Motyková 1981, 513; Droberjar 1997, 

Abb. 16-20). 1 když některé kombinace těchto motivů umožňují přesnější datování (Droberjar 

1997, Abb. 61, 64), zlomkovitý materiál, který máme k dispozici, toto znemožňuje, což platí i 

pro výzdobu provedenou hřebenem (např. tab. 49:2, 14; 52:7, 9; 53:3; Motyková-Šneidrová 

1967, 9; Droberjar 1997, Abb. 20-21). Důležitým výzdobným prvkem starší doby římské je 

výzdoba provedená rádélkem (např. tab. 49:18; 50:16; 51:14,20, 22; 52:16,26, 30). Objevuje 

se ve stupni B1 (někdy ještě na předrýsované linii; Motyková-Šneidrová 1963, 8) a pokračuje 

ve stupni B2, kdy se objevuje ve zjednodušenější podobě vedle výdutí i na hrdlech nádob nebo 

naopak až při jejich dnech (Motyková-Šneidrová 1967, 9). Na základě výše uvedeného lze 

starší době římské přiřadit nálezy z lokalit Tisová 3, 3a; Vysoké Mýto 15; Vysoké Mýto 18a, 

18b, 18c. 

Menší pozornost dosud věnovali badatelé na území ČR sídlištní keramice mladší doby 

římské (naposled Droberjar- Prostředník 2004 se souhrnem literatury). Z keramických tvarů 

mohou mladší době římské náležet misky s kónickými nebo lehce vyhnutými stěnami (Tisová 
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-"Staré Mýto", obj. 8, část C, obr. 5: 19; Břicháček- Košnar 1998, 70; Zeman- Venclová

Bubeník 1998, 1 09), s jistotou však ne lze mladší době římské připsat žádnou lokalitu. 

Jemná, na kruhu točená keramika představuje nejnápadnější složku celého souboru. 

K dispozici máme jediný nález tohoto druhu, a to plece nádoby z Tisové - "Starého Mýta, 

obj. 82 (tab. 54:3), náležející podle doprovodné keramiky již období stěhování národů. Na 

Moravě je na kruhu točená keramika datována do pozdního 3.- průběhu 4. století (Trňáčková 

1960, 598; Zeman 1961, 139-241; Peškař 1988, 128), ve východních Čechách samých, kde se 

větší počet mladořímské na kruhu točené keramiky podařilo získat při výzkumu pohřebiště 

v Plotištích nad Labem, A Rybová ( 1976, 87) klade tuto keramiku do pokročilého 4.- pol. 5. 

stol. 

Jak bylo již výše naznačeno, naprosto specifickou skupinu nálezů představuje materiál 

z Tisové - "Starého Mýta", objektu 82, který lze především na základě nádoby lahvovitého 

tvaru a dvojkónického těla s horizontálními žlábky v horní části a kolkovanou výzdobou 

v části dolní zařadit do období stěhování národů (tab. 55:5). K tomuto tvaru provedenému 

v nekvalitní hrnčině se mi ale nedařilo najít žádné analogie. 

Z charakteristických, často zastoupených keramických tvarů, které lze považovat za 

průběžné a tudíž k chronologickému určení nevhodné, uveďme především okraje dovnitř 

zatažených soudkovitých hrnců (např. tab. 50:2, 17; 51:5-6, 10-11; 52:15; 53:11). Soudkovité 

hrnce se zataženým okrajem známe z hrobů i sídlišť již od nejstaršího římského období jak 

z pohřebišť, tak sídlišť, v mladší době římské se pak tento tvar používal především jako 

popelnice (Břicháček - Košnar 1998, 67). Zajímavý je v této souvislosti soudkovitý hrnec 

vyzvednutý v Tisové - "Starém Mýtě" v sídlištním kontextu z objektu 82 (tab. 54:7), 

doprovodnými nálezy datovaný až do období stěhování národů. Jiným poměrně nápadným a 

relativně častým prvkem jsou vrypy či důlky umístěné na okrajových ploškách (např. tab. 

51 :28), které se objevují již ve stupni B2 (Motyková-Šneidrová 1967, 9) a pokračují dále do 

mladší doby římské (např. Víchová 2003, obr. ll :5). 

10.4.2 Jiné materiály 

Artefakty z jiného materiálu, než je pálená hlína, máme zastoupeny velice sporadicky, 

přičemž kovový artefakt nalezený autorem byl učiněn povrchovým sběrem bez použití 

detektoru kovů. 

Velmi zajímavým předmětem je lučík drobné spony (maximální dochovaný rozměr 23 

mm) s uraženým zachycovačem, nezdobeného povrchu (pokud koroze dovoluje posoudit), 

čtvercovitého příčného průřezu s očkem pro stěžejku a jizvou po šarnýru z naleziště Vysoké 

Mýto 15 (tab. 51:16). Nikoliv bronzová Gak bývá obvyklé), ale mosazná spona (dle laskavého 
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určení E. Droberjara) se i přes silné poškození vzhledem, rozměry i popisem nejvíce blíží 

sponě typu 5. 5 podle E. Riha (1979, Taf. 29:762). Jedná se o napodobeninu spony typu 

Aucissa a je tedy nepochybně římsko-provinciálního původu. Datování tohoto artefaktu se u 

uvedené autorky pohybuje v rozmezí od středu 1. stol. až po jeho třetí čtvrtinu (Riha 1979, 

123). Datace do stupně 8 2 plně koresponduje s keramikou na lokalitě nalézanou, zvláště 

uvědomíme-li si, že ve vzdálených končinách barbarika mohlo dojít k uložení artefaktu do 

země s jistým zpožděním. 

Bronzové artefakty dále zastupuje rukojeť vědra se stylizovanou ptačí hlavičkou 

nalezená na vraclavském hradišti (Motyková-Šneidrová 1963, 66). Vzhledem k tomu, že se 

zde při archeologickém výzkumu nepodařilo najít žádný doklad germánského osídlení, i když 

jiná, starší pravěká období zde doložena máme (Skružný 1961, týž 1962), musíme 

předpokládat sekundární původ artefaktu, který se sem dostal nejspíše v raně středověkém 

období. S podobným jevem se setkáváme např. přímo na Pražském hradě (Kubková 1997, 

k tomu dále Jančo 1997 s další literaturou). 

Skleněné artefakty máme zastoupeny soudkovitým, svisle rýhovaným skleněným 

korálem modré barvy (tab. 51: 18) nejen ze stejné lokality, ale přibližně ze stejných míst jako 

lučík výše popisované spony. V přehledu korálů doby římské ve střední Evropě z pera M. 

Tempelmann-Maczynské nacházíme nejbližší analogii v typu 162 skupiny XVIII. Z perel 

tohoto typu se perly modré barvy objevují nejdříve, setkáváme se s nimi v hrobovém inventáři 

již ve stupni B1, hlavním obdobím jejich výskytu je však především stupeň B2 a ojediněle se 

s nimi setkáme ještě v přechodném období B2/C1. Vzhledem k doprovodným keramickým 

nálezům na lokalitě můžeme další období výskytu v pozdní době římské pominout 

(Tempelmann-Maczynska 1985, 39-40). 

10.5 Výsledné poznatky o osídlení regionu v době římské 

S relativně větší koncentrací lokalit se setkáváme na k. ú. Vysoké Mýto a k. ú. Tisová 

s nadmořskou výškou pod 300 m a kvalitními půdami, vždy v bezprostřední vazbě na řeku 

Loučnou, často na místech již dříve v pravěku osídlených. Přesně lokalizován není nález 

z Hrušové, ani zde však k nálezu mince vzhledem ke geomorfologickým podmínkám 

nemohlo dojít daleko od Loučné. V době římské podle dnešního stavu poznatků poněkud 

překvapivě zůstal neosídlen Vraclavský hřbet oddělující kotlinu Loučné od Chrudimské 

tabule. Tato oblast s kvalitními půdami o rámcové nadmořské výšce mezi 300 - 400 m byla 

v pravěku využívána především v období kultury lužických popelnicových polí, doloženo 

máme ale i sídliště z období laténu. Obdobně neosídlená zůstala i další oblast od řeky Loučné 
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poněkud více vzdálená, dnešní k. ú. Horní a Dolní Sloupnice, opět s rámcovou nadmořskou 

výškou mezi 300 - 400 m, s četnými doklady osídlení z neolitu, eneolitu a kultury lužických 

popelnicových polí (zde postrádáme i osídlení laténské). Naopak, lokality doby římské s vyšší 

nadmořskou výškou nacházíme, jistě nikoliv náhodou, východním směrem většinou opět 

s přímou vazbou na tok řeky Loučné, která, jak se zdá, hrála v životě germánského 

obyvatelstva významnou roli. Tak naleziště Cerekvice nad Loučnou 1 se pohybuje ještě pod 

300 m n. m., nález mince u Tržku pochází podle popisu přibližně z nadmořské výšky 31 O -

330m, dále na východ nacházíme naleziště Komice 1 o nadmořské výšce kolem 360m, ještě 

více na východ se nachází lokalita Litomyšl - restaurátorská škola, s nadmořskou výškou 

taktéž okolo 360 m. Vedle germánských nálezů se na těchto lokalitách s poněkud vyšší 

nadmořskou výškou (s výjimkou Tržku, kde situace zůstává prozatím sběrem neověřena, 

a Litomyšle - restaurátorské školy) vždy setkáváme s pravěkými nálezy jiných období 

zemědělského pravěku, což svědčí o příhodnosti těchto míst k osídlení. Lokalita v Litomyšli 

je zároveň nejvýchodnější germánskou lokalitou s nálezy keramiky. Ještě východněji, 

v oblastech kolem 500 m n.m. a na nekvalitních půdách se setkáváme již jen s nálezy mincí 

v Karli, K větné a Brlence. Nálezy z Kornic, Brlenky a K větné nesledují bezprostředně tok 

řeky Loučné. Naleziště u K ornic je od řeky Loučné vzdáleno vzdušnou čarou cca 1,5 km, 

Brlenka i Květná cca 3 km, v případě Květné však vzhledem k údaji o nálezu mincí na polích 

někde u obce mohlo (ale také nemuselo) dojít k nálezu v podstatně menší vzdálenosti. 

Z hlediska aktivit ve sledovaném regionu můžeme rozlišit pro potřeby následujících 

řádků čtyři základní kategorie aktivit: sídliště, pohřebiště, ojedinělý nález, kam řadím i 

depoty, protože odlišení depotu (záměrné uložení) od kategorie ojedinělého nálezu není 

vzhledem k nedostatečným znalostem o nálezových okolnostech v řadě případů možné, navíc 

rozdíl není z interpretačního hlediska v rámci našeho regionu nijak zásadní. Poslední kategorií 

je aktivita neurčená. Jako sídliště označuji vedle lokalit se situacemi ověřenými či zjištěnými 

archeologickým výzkumem ty lokality, kde byla patrná vazba germánské keramiky 

k naorávaným objektům a výskytu mazanice. Jako pohřebiště označuji, v našem regionu 

ovšem pouze hypoteticky, pak takové případy, kdy by bylo možné pozorovat vyoranou 

kumulaci keramiky se zbytky kremace, takováto situace však dosud ve sledovaném regionu 

nikde nenastala. 

K dispozici máme celkem čtrnáct položek s nálezy doby římské. Sedm z nich lze 

označit jako sídliště (Cerekvice nad Loučnou 1; Litomyšl -restaurátorská škola; Tisová I; 

Tisová 3, 3a; Tisová 15; Vysoké Mýto 15; Vysoké Mýto 18a, 18b, 18c). Vzhledem k tomu, že 

na základě sběrů není jasný vtah blízkých nalezišť Tisová 15 a Tisová 3, 3a, budeme pro 
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' jistotu tyto počítat za jedno sídliště, v české části máme tedy k dispozici šest sídlišť. Dalších 

šest lokalit můžeme vzhledem k místům nálezu (katastry, odkud jiné nálezy doby římské 

dosud neznáme) považovat za ojedinělé nálezy, případně depoty, i když většinou nejsou 

přesněji lokalizované (Čistá - Brlenka; Hrušová; Karle; Květná; Tržek; Vraclav 1, 2), u 

naleziště Vraclav 1, 2 se však s největší pravděpodobností jedná o v pozdějším období 

sekundárně zavlečený kus. U jedné lokality není vzhledem k její polykultumosti a nízké 

frekvenci nálezů doby římské možné určit druh aktivity (Komice 1 ), i když s největší 

pravděpodobností se jedná též o sídliště. Jisté úvahy o narušeném hrobě může vyvolat pouze 

nález korálu a lučíku spony přibližně v stejných místech na lokalitě Vysoké Mýto 15, nicméně 

sídliště zde máme doloženo mimo pozorování při sběrech také pozorováním při zemních 

pracích, které zde proběhly při stavbě čistící stanice (V okolek 1993b, 61 ), navíc žádný 

z uvedených artefaktů nenese jakékoliv stopy žáru, jak u hrobových nálezů tohoto období 

bývá obvyklé. Zajímavá je absence prokazatelných nálezů mladší doby římské v české části 

sledovaného regionu, jak však nasvědčuje jáma z období stěhování národů zjištěná při 

výzkumu středověkého předlokačního sídliště Tisová - "Staré Mýto", půjde o stav daný 

nejspíše pouze stavem výzkumu. O tom, že širší oblast podél řeky Loučné musela hrát 

významnou úlohu i v mladší době římské, svědčí dva vyloupené, ale přesto bohatě vybavené 

hroby objevené nedávno při archeologickém výzkumu v pískovně ve Slepoticích na středním 

toku řeky (zatím pouze informativně Beková- Dragoun 2003, 20, položka 6). 

Za doklad kontaktů s moravským prostředím blízkým antickému světu můžeme 

považovat nález lučíku napodobeniny římskoprovinciální spony typu Aucissa. Pozoruhodná je 

v této souvislosti i zjevná vázanost lokalit doby římské na tok řeky Loučné. 

ll. Raný středověk 

Raně středověké dějiny Vraclavska do poloviny 13. stol. podrobně s přihlédnutím ke 

všem dostupným pramenům zpracoval ve své disertační práci P. Charvát (1978) a ve 

stručnější podobě i publikoval (Charvát 1980; 1994; 1997). V této práci se proto zabývám 

pouze archeologickými nálezy, které závěry výše uvedeného autora doplňují, případně 

opravují. 

Pro účely této práce rowmím raným středověkem časové období od příchodu Slovanů 

na naše území v 6. stol. až po průběh 12. stol. Nezahrnuji sem období části 12.- 13. stol., kdy 

ve sledovaném prostoru dochází k rozsáhlé kolonizaci ve svých počátcích spjaté s činností 

litomyšlských premonstrátů. Tento časový úsek se již váže k problematice počátkům 

vrcholného středověku. 
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Kapitolu věnovanou obecným poměrům v raném středověku zde pro všeobecnou 

známost pomíjím, základy této problematiky jsou součástí již školních osnov. 

11.1 Východní Čechy v raném středověku 

Ač je oblasti tzv. Trstenické stezky přisuzován zásadní význam při vstupu slovanského 

obyvatelstva na území Čech (Zeman 1976, 213 ), spolehlivých dokladů keramiky pražského 

typu máme z východních Čech k dispozici dosud velice málo (přehled Benešová 1995, ll 0), i 

když se v posledních letech podařilo objevit (případně ve starých fondech rozpoznat) některé 

nové nálezy, jiné naopak zpochybnit (Vokolek 1997b ). Je-li to způsobeno tím, že první 

Slované použili při svém příchodu jinou trasu, např. tzv. Haberskou stezku (Charvát 1978, 

100- 101), nebo stavem archeologického poznání, např. nízkým počtem keramických zlomků 

ve slovanských objektech, a tudíž jejich špatnou zachytitelností při sběrech (např. Gojda 

1989, 615), či obtížnou rozlišitelností časně slovanských keramických fragmentů, nelze zatím 

rozhodnout. 

Pouze o málo větší pramennou základnou disponujeme ve východních Čechách pro 

starší dobu hradištní. Nejčastěji se se starohradištními nálezy setkáváme na Jičínsku; 

v ostatních regionech východních Čech (Jaroměřsko, Chrudimsko, Náchodsko, Pardubicko) 

podstatně méně. 

Na Jičínsku se setkáváme již v této době s hradišti (přehled Bubeník 1999). V prvé 

řadě musíme uvést hradiště Kal, situované při samém okraji tradiční sídelní oblasti. Hradiště 

pravděpodobně zaniklo násilným způsobem ještě v průběhu starší doby hradištní a pochází 

z něho kromě významné kolekce keramiky soubor kovových předmětů včetně litých 

bronzových kování avarského původu (Kalferst - Profantová 1999). Ještě pozoruhodnější 

opevněnou polohou je bohužel blíže archeologicky nezkoumané hradiště Češov. Pochází 

odsud v českém prostředí unikátní zlacené bronzové kování vyrobené někdy v průběhu 2. pol. 

8. stol. v karolinském prostředí a nevelká kolekce starohradištní keramiky (Profantová 1999). 

S velmi starými keramickými nálezy se setkáváme na Jičínsku na hradišti Poráň u Vesce u 

Sobotky, není však jasné, zda souvisí se zdejší fortifikací (Lutovský- Waldhauser 1991, 135). 

Na Jičínsku se setkáváme také s další důležitou skupinou raně středověkých památek, totiž 

s mohylovými pohřebišti, (např. Nadslav, Turek 1954-56, 119; Pařezská Lhota, Turek 1946, 

78-113). 

Starohradištní nálezy zjiných míst východních Čech jsou dosud velice skrovné. 

Z Chrudimska je do totohoto období kladeno mohylové pohřebiště v Dvakačovicích (Frolík 

1988) a sídliště v Chrudimi (Frolík - Sigl 1995, 15). Na Náchodsku známe starohradištní 
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ceramiku z Krčína u Nového Města nad Metují (Frolík 1987; nedávno však zpochybněné, 

Vokolek 1997b) a Oolan (Kalferst - Sigl - Vokolek 1989, 8), z Jaroměřska z oblasti 

Doleckého potoka (Bláha 1998, 89), z Pardubicka snad z Dražkovic (Zeman 1976, 121 ). 

S ohledem k vývoji v následujících staletích poněkud překvapuje absence starohradištních 

nálezů z okolí Hradce Králové. 

K podstatnému nárůstu osídlení dochází ve střední době hradištní. S opevněnými 

polohami střední doby hradištní se setkáváme opět na Jičínsku (Holovousy, Sigl - Vokolek 

1983; 1984; Ostroměř, Kalferst - Sigl 1990; Kalferst - Sigl 1991/92), ale již i v pozdějších 

významných raně středověkých centrech, Chrudimi (Frolík - Sigl 1995, 14-15) a Hradci 
~ 

Králové (Richt- Vokolek 1995). Tomu odpovídá i nárůst počtu nekropolí a především sídlišť 

(přehled Benešová 1995; nověji doplňuje Frolík- Sigl 1995; Bláha 1998). 

V mladší době hradištní mnohá hradiště zanikají, jiná naopak vznikají (např. Jaroměř, 

Bláha 1998 s další lit.), rozhodující roli však sehrává vznik hradské organizace, díky níž se 

východní Čechy dostávají pod přímou přemyslovskou správu (stranou zde ponechme problém 

Slavníkovců). Ve východních Čechách se součástí hradské správy nepochybně stávají hradiště 

v Hradci Králové, Chrudimi, Opočně a Vraclavi (Sláma 1986, 50). Vedle husté sítě sídlišť 

známých především z povrchových sběrů nebo drobných záchranných akcí se setkáváme i 

s řadovými pohřebišti. Vedle pohřebišť ničených při různých příležitostech terénními zásahy 

(např. Moravany; Frolík 1981) byla některá i archeologicky zkoumána (především Lochenice; 

Sláma 1990). 

11.2 Přehled nalezišť 

1. Benátky 2 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-34-0L (001:114), (002:123), (014:123). (019:112), (006:108): Okol.: nálezy získávané již od 

konce 19. stol.; výzkum L. Skružného v 60. letech 20. stol.: Nálezy: především keramika (XXX); denár (lx); 

třmen (lx): ostmhy (2x) aj: Aktivita: opevněné sídliště: Pozn.: hradišti přisuzována strážní funkce při vstupu 

důležité zemské komunikace do pomezního hvozdu: Ulož.: především Regionální muzeum v Litomyšli; 

V)·chodočeské muzeum v Pardubicích: Lit.: Jireček 1859: Sedláček 1868: Skutill947/48, 60-62, 75-76; Skružný 

l965a: Beranová - Smetánka - Staňa 197 5. 165: Charvát 1980; Sláma 1986, 64: čtverák - Lutovský - Slabina -

Smejtek 2003, 33. 

2. Cerekvice nad Loučnou 1 (okr. Svitavy) 

Lok.: areál ZD: 14-31-24. (192:212. 213:211.221:192, 205:198); Okol.: při rozšiřování areálu JZD v 

80. letech ze zničených objektů získána lineární a raně středověká keramika, kterou v září 1998 do musea předal 

p. František Uhlíř z Cerekvice nad Loučnou, čp. 55; sběry O. Vích 1997-2004; ch. sběru 27. 11. 1999 /4(po 

l)A5.LO,U,2: sběr 10. 3. 2001 /2.30.1,0,0.1.2: sběr 28. 3. 2004 /4(po 2),40,1,0,0,1.2: sběr 24. 12. 2004 

/2.30.1,3.1,1.2: Nálezy: keramika (X): Aktivita: sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. 
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č. 161/98. 88/2000; Regionální muzeum v Litomyšli. neinventováno: Lit.: Kalferst - Sigl - Vokolek 1999, 8; 

Vích 2000. 58: Bláha- Kalferst- Sigl 2004. 4. 

3. Cerekvice nad Loučnou 13 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-31-24, (285:306). (291:312). (295:307). (290:302): Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru 31. 8. 1998 

/4,30. L 1.0.2.2: Nálezy: kemmika (X); Aktivita: sídliště ?: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 

, př. č. 172/98: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 5: Vích 2000, 59. 

4. České Heřmanice Se, 9d (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-19. (464:025). (474:039). (480:030). (468:019); Okol.: sběr D. Vích 1997-2003: ch. sběru 

české Heřmanice 8c sběr 19. 9. 1997 /4.120.1.0,4.1,2: sběr 22. 8. 1998 /1,15,1,4,0,2,2: sběr 21. 9. 1998 

/4,50.1,4.0.U: sběr 4. ll. 2000 /4 (po 2),40,UU.LL České Heřmanice 9d: sběr 19. 9. 1997 /4(po 

1),30.U.O.L2: sběr 21. 9. 1998 /4.15.1.4.0,1,2; sběr 3. 5. 2003 /4,40,1.0,0,2,1: Nálezy: kemtnika (XXX): 

Aktivita: sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 216-219/98. 223-224/98: Lit.: Kalferst

Sigl- Vokolek 1999. 5-6; Vích 2000. 59: Bláha- Kalferst- Sigl 2004, ll. 

5. Čistá 1, 3 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-34-01. (026:028). (054:029). (058:021). (046:013); Okol.: sběry D. Vích 1993-1997: Nálezy: 

kerJmika (X); Aktivita: sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. Vích- Vokolek 1997. 

7: Vích 2000, 59: Bláha- Kalferst- Sigl 2004, 14. 

6. Domoradice la, lb (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-17. (199: 284). (215:296). (229:284). (214:273): Okol.: sběry D. Vích 1996 - 2003: ch. 

sběru Domoradice Ia: 2.35.1,0.0.1.2; Domoradice lb: 4. 10. 1997 /4.55,1,0,1,1,2: sběr 17. 10. 1998 /4(po 

l).30,LU.L2: sbér 19. 4. 2003 /4,25.1,0.1.1.2; Nálezy: keramika (XX); Aktivita: sídliště?; Ulož.: Muzeum 

v~·chodních Čech v Hradci Králové. neinventováno: Lit.: Bachman 1931, 39; Charvát 1978, Dokumentace, 87-

89; Vích 200(L 60. 

7. Domoradice (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.:?: Okol.: z kulturní vrstvy; Nálczy: kemmika (XX); Aktivita: sídliště; Ulož.: Regionální muzeum 

\fysoké Mýto i. č. 385-480; Lit.: Skružný 1965b: Charvát 1978; Charvát 1997, obr. 6:385-398. 

8. Osík 1, 3a, 3b, 3c, 4 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-33-05. (045:157), (065:183). (109:166), (105:140). (087:117), (073:121); Okol.: sběry V. 

Posel. Dukelská 926. Litomyšl a přátelé 1988 -1989; sběry D. Vích 1993- 1997; ch. sběru Osík 3a: 3. ll. 1997 

/l.l5.U,O.l,I: Osík 3c: 3. ll. 1997 /4(po 1).90.1,0,1,1,1; Núlezy: kemmika (XX); Aktivita: sídliště; Ulož.: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 218-220/93, 105-108/94, 193-195, 197-199/97, 115-121/98; 

Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1994. 10: Kalferst- Sigl- Vokolek 1995. 6; Vích- Vokolek 1997, 19; Kalferst

Sigl- Vokolek 1999. 17: Vích 2004a. 

9. Říkovice 3 (okr. Svitavy) 
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Lok.: 14-33-05. (035:308). (037:320). (057:316). (051:302); Okol.: sběr D. Vích: ch. sběru 25. 4. 2004 

/4.85.1.0.1.1.2: Nálczy: keramika (XXX): Aktivita: sídliště: Pozt1.: zatím nevyjasněný zůstává vztah k naleúšti 

Říkovice 6: Ulož.: Regionální muzeum v Litomyšli: Lit.:-. 

10. Říkovice 6 (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-33-05. (071:296). (079:314). (087:312). (094:287): Okol.: sběr D. Vích; ch. sběru 23. 10. 2004 

/4(po 2).95.1.4.1.1.2: Núlczy: keramika (XXX): Aktivita: sídliště: Pozn.: zatím nevyjasněný zůstává vztah 

k nalezišti Říkovicc 3: Ulož.: Regionální muzeum v Litomyšli: Lit.:-. 

ll. Litomyšl- Žaboškrt' (okr. Svitavy) 

Lok.: 14-33-05. (415:243)- přibližná lokalir.ace nálezu podleP. Charváta (1994): Okol.: při kopání 

studny: Núlczy: drobná csovitú záušnicc: Aktivita: pohřebiště ?: Ulož.: Regionální muzeum v Litomyšli. i. č. 

374: Lit.: Charvát 1980. 276: Charvát 1994. 21. pozn. 24. 

12. Sedlec (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 'I; Okol.:?: Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště?; Ulož.: Reginální muzeum Vysoké M)1o i. 

č. 322-36 L Lit.: Skružný l965b: Charv<ít 1978. 

13. Svařeň 1 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha . .Jelenčí"': 14-31-17. (189:207). (190:215). (201:195). (198:192): Okol.: sběry D. Vích 

1996 - 2003: ch. sběru 4. 10. 1997 /4.135. UU.L2: sběr 12. 3. 1999 /3J5J.O,O.U: sběr 10. 3. 2001 

/4.15. UU.0.2: sběr 19. 4. 2003 4.90. U. L 1.2: Nálezy: keramika (XXX): Aktivita: sídliště: Pozn.: lokalita vážně 

poškozena orbou: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Krruové. př. č. 14/99: Lit.: Kalferst - Sigl -

Vokolek 1999. 20: Vích 2000. 62. 

14. Tisová 2 (okr. Ústí na Orlicí) 

Lok.: 14-31-19. (036:364). (044:367). (051:365). (053:358). (047:352): Okol.: sběry V. Vokolek 29. Hl. 

1971. 7. 10. 1975. 30. 3. 1978: sběry D. Vích 1999-2003: ch. sběru 18. 3. 1999 /4.30.1,0.1.2.2: 20. 4. 2003 

/4.95.1.0.0.2.2: Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště?: Ulož.: Muzeum východních Čech. př. č. 47171. 43-

45178; 140/99: Lit.: Sigl- Vokolck 1979a. 7: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 21: Vích 2000. 64. 

15. Tisová 3, Ja (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-19. (015:346). (020:349). (026:346). (033:337). (034:331). (031:326), (025:332). 

(020:340): Okol.: sběr F. Šafář 12. 4. 1989: sběry D. Vích 1997 - 2003: ch. sběru Tisová 3: 15. 3. 1998 

12.30.U.O.L2: sběr 14. 9. 1998 /4(po 2).50.1.3.0.1.2: sběr 24. 8. 1999 /4,30.2J.Ll a 4,2: sběr 11. 9. 1999 

/4.50, U.la 4. 2.1: sběr 17. 2. 2002 /2.25.U a 4.<UJ: sběr 20. 4. 2003 /4.40,1.0. 1.2.1: Tisová 3a: 2.20. U,O. 1.2: 

sběr 14. 9. 1998 /4(po 2).45.1,3,0.1.2; sběr 18. 8. 1999 /4.0.2,0.0,2.2; 20. sběr 4. 2003 /4J5J,O,U.L Nálezy: 

keramika (XXX); Aktivita: sídliště: Ulol .. : Muzeum v)·chodních Čech v Hradci Králové. př. č.; Lit.: Kalferst

Sigl- Vokolek 1994. 12: Kalferst- Sigl- Voko1ek 1999. 21: Vích 2000. 64. 

16. Tisová 17 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-19. (137: 297). (147:306). (151:301). (149:298). (150:294). (143:289): Okol.: sběry D. 

Vích 1998-2003: ch. sběru 15. 3. 1998 /2.60.1.0.0.1.2: sběr 14. 9. 1998/4 (po 2).60.U.O,l.2: sběr ll. 9. 1999 

83 



/4(po 2).25. L 1.1 a 4.1.2: sběr 20. 4. 2003 /4.35,1,0.0.2,2; NáJezy: keramika (XX); Aktivita: sídliště: Ulož.: 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 87/99: Lit.: Kalferst- Sigl- Vokolek 1999, 23; Vích 2000. 

65. 

17. Tisová 18, 20, Vysoké Mj·to 28 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-13. (480:078). (475:089). (480:094); 14-31-14. (000:094), (009:099), (014:103); (022:094), 

(020:078). (000:078); Okol.: sběry D. Vích 1998-2004: ch. sběru: Tisová 18: sběr 18. 8. 1998: /4.90.1.1.0,2,2; 

Tisová 20: 27. 3. 2004 /4.130,l.O.<U.2: Vysoké Mýto 28: sběr 17. 2. 2002: /2,30,1.0.0,1,2; NáJezy: keramika 

(XX): Aktivita: sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. př. č. 91/99, 57/03: Lit.: Kalferst

Sig1- Vokolck 1999. 26: Bláha- Kalferst- Sigl 2004. 130; Vích 2004b. 

18. Vraclav 1, 2 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-12. (216:270). (216:274). (220:274). (240:262). (232:244), (223:250); Okol.: arch. výzkum 

J. L. Píč na přelomu 19. a 20. stol.: arch. výzkum L. Skružný a L. Hrdlička v 60. letech 20. stol.; Nálezy: 

zahloubené objekty: hroby: keramika: mince: železné a kostěné artefakty aj.; Aktivita: opevněné sídliště; 

pohřebiště; depot?: Pozn.: od 12. stol. jedno z center Ulož.: Východočeské muzeum v Pardubicích. Muzeum 

v~·chodních Čech v Hradci Králové: staré nálezy uloženy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě: Lit.: Píč 

1909. 175: Skružný 1962; Hrdlička 1966. 233; Sláma 1986, 94; Čtverák- Lutovský- Slabina- Smejtek 2003. 

346. 

19. Vraclav Jb, Je, 3d (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: u obce Sedlec: 14-31-12, (230:069). (243:085), (252:073), (260:044), (254:029); Okol.: sběry D. 

Vích 1997-2001; ch. sběru: Vmclav 3b: sběr 4. 10. 1997: 4(po1).15,Ll.3.1.2: sběr 29. 3. 1998: 3,120,1,0,3.0,0: 

sběr 3. 4. 1998: 3.150.UU.O.O. dokončení sběru z 29.3.1998: sběr 17. 4. 1998: 4(po 3).120,1.0.3,0.0: Vraclav 

3c: sběr 29 .3. 1998: 2.12.1.2.0.0,0: sběr 17. 4. 1998 2.6.1.2,0.0,0: sběr 1. 9. 2001: 4.45.U,O,l,l; Vraclav 3d: 3. 

4. 1998 /3.0,1.0.3.2,2.z naomného objektu; 17. 4. 1998 /4(po 3),0,2,0,3,1,2,z naomného objektu; Aktivita: 

sídliště: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. 219/97, 143-148/98, 160/98; 150/98, 152/98, 

693-694/01; Východočeské muzcwn v Pardubicích: Lit.: Vích- Vokolek 1997. 24; Kalferst -Sigl- Vokolek 

1999. 25; Vích 2000. 65: Bláha- Kalferst- Sigl 2004. 126. 

20. Vraclav- kostel sv. Mikuláše (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: v podhradí hmdiště na svahu nad potokem nedaleko kostela sv. Mikuláše; přibližně 14-31-12. 

(223:277) s přesností cca 50 m: Okol.: ?: Nálezy: rnínce (denáry Oldřicha a Břetislava I.); Aktivita: depot; 

Ulož.:?: Lit.: Petrtyll966. 13. 

21. Vraclav- parc. č. 569/4 

Lok.: 14-31-12. (244:303) s přesností cca 25 m: Okol.: záchmnný archeologický výzkum při stavbě 

rodim1ého domu (neohlášená akce): Nálezy: hroby (llx porušené). bronzové a stříbrem plátované esovité 

?.áušnice (5x): Aktivita: pohřebiště: Ulož.: Regionální muzeum Vysoké Mý1o i. č. 1928-1933; Lit.: Beková 1999. 

22. Vysoké Mýto 1, 2 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-13, (296:198). (322:200), (331:191), (310:181): Okol.: sběry D. Vích, D. Vích a 

archeologický· kroužek při ZŠ Sloupnice 1990-2005: ch. sběru: Vysoké Mýto 2: 5. 5. 2005 /4,120, 1,0,3, L 1: 
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Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště ?: Ulož.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, př. č. př.č. 

21/91. 8-l/91. 353/92. 85-87/93. 91/93. 69/94. 184/96. 185/96. 186/96, 175/98: 147/99; 703/01; Regionální 

muzemn Vysoké Mýto: Lit.: Kalferst - Sigl - \!okolek 1991/92, 28-29: Kalferst- Sigl -\!okolek 1993, 18: 

Kalferst- Sig1- \!okolek 1994. 14: Kalferst- Sigl- \!okolek 1995. 7: Vích- \!okolek 1997. 24: Kalferst- Sigl

Vokolck 1999. 26: Vích 2000,65: Bláha- Kalferst- Sigl2004. 129. 

23. V)'Soké Mýto 8 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: poloha .. Lipová": 14-31-13. (225:179). (229:185). (244:172). (240:166), (231:175), (228:173): 

Okol.: sběry D. Vích 1995-2005: ch. sběru 24. 12. 1997 /2,30,1.0.0,1,2: sběr ll. 3. 2001 /2.30.1,3,0,2,2: sběr 

29. 3. 2005 /2,25.L3.:U.l: sběr ll. 5. 2005 /4,105,l,0.3.LI: Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště; Uloženo: 

Muzeum východních Čech v Hradci Kr:llové. př. č. 177-183/98: Regionáoní muzeum Vysoké Mýto; Lit.: 

Kalferst- Sigl- Vokolek 1999. 27; Vích 2000. 22: Bláha- Kalferst- Sigl2004, 129. 

24. V~·soké Mýto 15 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: nad čistící stanicí: 14-31-13. (087:254 ). (095 :265). (129:268), ( 130:257). (102:246): Okol.: 

naleziště objeveno F. Šafářem 26.2. 1987: ve dnech 3.1. 1989, 4.1. 1989 a 30.3. 1989 F. Šafář spolu s V 

Voko1kcm provedl sběry v inundačním pásmu Loučné, na ploše připravené ke stavbě čističky odpadních vod: 

sběry D. Vích 1996-2005: ch. sběru 2-l. 12. 1997 /4.180,l.O,LU; sběr 22. 9. 1998/2,75,1,1,1,1,1; sběr 17. 10. 

1998 /-l.60.LLLLI: sběr ll. 9. 1999/4 (po 2),70.1,LO.U: sběr 26. 8. 2000 /2.150,1,1,0,2J; sběr 19. 4. 2003 

/4.25. LO.O.l.l: sběr 1. 1. 2005 /4,50, 1,0, L U: Nálezy: keramika (XX): Aktivita: sídliště ?; Ulož.: Muzeum 

v)·chodních Čech v Hradci Králové. př. č. 7-10/90, 8/97, 170B-171/98. 188-189/98, 53/03; Lit.: Kalferst- Sigl

Vokolek 1991/92. 28. polo7J<.a 229, \!okolek 1993b: Vích- Vokolek 1997. 25: Kalferst -Sigl- Vokolek 1999, 27: 

Vích 2000. 66; Bláha- Kalferst- Sigl 2004. 129. 

25. Vysoké Mýto 27 (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: 14-31-13. (213:199). (207:219), (219:222), (225:202): Okol.: sběry D. Vích, D. Vích a L. 

Víchová; ch. sběru ll. 3. 2001 /2.30,1,0.0.2,2; sběr ll. 5. 2005 /4.20,1,0,3,1,2; sběr 25. 5. 2005 

/4.40. 1,0,3,L2.sběr dvou osob: Nálczy: keramika (X): Aktivita: neurčena; Ulož.: Muzeum východních Čech v 

Hradci Králové, př. č.35/0J; Regionální muzeum Vysoké Mýto; Lit.: Bláha- Klaferst- Sigl2004, 130. 

26. Vysoké Mýto- Spálenec (okr. Ústí nad Orlicí) 

Lok.: rámcově 14-31-18, (415:265). (442:333), (460:307), (456:265); Okol.: r. 1890; Nálezy: mince 

(170 - 210 denárů Vratislava ll.): Aktivita: depot Ulož.: 30 ks Regionální muzeum Vysoké M)1o; Lit.: Petrtyl 

1966. 13. 

11.3 Vyhodnocení nálezů 

Jediným nově objeveným archeologickým pramenem pro pojednávané období je 

keramika. Typologicky, pokud lze určit, se jedná výhradně o zlomky hrncovitých nádob, 

pouze zcela ojediněle máme doloženu mísu. Většina keramických zlomků nese stopy dotáčení 

na pomalu rotujícím hrnčířském kruhu. 
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Datování raně středověkých nálezů z Vraclavska naráží na řadu obtíží. Vzhledem ke 

sběrové hodnotě keramiky sice celkem bez větších problémů dokážeme na základě 

technologického zpracování, profilace okrajů a výzdoby určit relativní chronologii, pro 

stanovení chronologie absolutní však postrádáme v daném regionu spolehlivá vodítka 

v podobě kvalitních nálezových souborů získaných archeologickým výzkumem. Tyto 

podmínky sice bez problémů splňuje archeologický materiál získaný výzkumem v 60. letech 

20. stol. v areálu vraclavského hradiště, ten však bohužel i přes čtyřicet let, které od výzkumu 

uplynuly, čeká (stále marně) na své zveřejnění. Nezodpovězena tak zůstává především otázka, 

zda, případně do jaké míry, postihuje místní raně středověkou keramiku jistá retardace, jak 

bývá někdy předpokládáno, především v souvislosti s přežíváním středohradištní výrobní 

tradice do mladohradištního období (pro naše území tento předpoklad např. Vokolek 1993b, 

61 ). Z uvedených důvodů je třeba se opřít o dosud zveřejněné výzkumy jiných částí východ

ních Čech. 

Vzhledem k tomu, co jsme uvedli v souvislosti s výskytem keramiky pražského typu 

ve východních Čechách, nikterak nepřekvapí absence této keramiky na území Litomyšlska a 

Vysokomýtska. 

Ze sledovaného území byl dlouhou dobu k dispozici pouze jediný starohradištní nález, 

a to železný třmen nalezený za neznámých okolností na hradišti v Benátkách datovaný do 

pokročilého 7. či 8. stol. (naposled Charvát 1997, 9). Z nově získaných nálezů sem na základě 

drobné vícenásobné vlnice v kombinaci s jednoduchou profilací patří keramický zlomek 

z naleziště Vraclav 3b. Ojedinělost tohoto zlomku však nabádá k jisté opatrnosti při 

chronologické klasifikaci (zvláště když se vyskytuje se zlomky mladšími, středohradištními) 

na straně jedné, na straně druhé se starohradištní keramika vzhledem k charakteru výplně 

podpovrchových archeologických objektů dostává do ornice relativně zřídka (Frolík - Sigl 

1995, 8). 

P. Charvát uvádí z Vraclavska dvě lokality s nálezy střední doby hradištní, a to hradiště 

v Benátkách (keramika a ostruhy) a vraclavské hradiště (naposled Charvát 1997, 9), v případě 

vraclavského hradiště byly ojedinělé středohradištní keramické zlomky údajně nalezeny jako 

intruze v mladohradištních objektech (Skružný 1962, 9), otázkou ale zůstává věrohodnost 

tohoto datování. 

Rozlišení středohradištní a mladohradištní keramiky z povrchových sběrů představuje 

značný problém. V oblasti geograficky velmi blízkého Chrudimska se vedle středohradištního 

období charakterizovaného vícenásobně provedenou hřebenovou vlnicí, hřebenovými vpichy 

někdy vzájemně kombinovanými, hnědavými odstíny a příměsí slídového ostřiva podařilo 
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rozlišit pro starší fázi mladší doby hradištní doznívající středohradištní tradici (jednoduchá, 

často nepravidelná vlnice, hnědé odstíny, slídové ostřivo) a progresivnější tradici 

mladohradištní (rytá šroubovice někdy kombinovaná s jednoduchou vlnicí či vrypy, šedavé 

odstíny, písčité ostřivo bez příměsi slídy). K úplnému vymizení středohradištní tradice pak 

dochází nejpozději na samém počátku 12. stol. (Frolík - Sigl 1995, 70). K novým prvkům 

začínajícím v mladší době hradištní patří mimo to progresivnější formování okrajů. Kromě 

okrajů oble ukončených a šikmo seříznutých se objevují i okraje s prožlabenými ploškami, 

někdy se objeví nepatrné prožlabení na vnitřní straně okrajů, ojediněle pak náznaky mírného 

vytažení vzhůru (Sigl 1985). Pro chronologickou klasifikaci lze dále využít výskyt plastické 

profilace na podhrdlí, rámcově kladené do období od přelomu 8. - 9. stol. do ll. stol., v Libici 

nad Cidlinou s maximální četností výskytu na přelomu střední a mladší doby hradištní 

(Justová 1992). Sběrový charakter nálezů nám bohužel nedovoluje rozlišit, zda společný 

výskyt středo- a mladohradištních prvků je záležitostí téhož časového horizontu, kdy 

archaičtější prvky již doznívají a progresivní teprve nastupují, nebo zda jde o doklad 

vícefázového osídlení. 

S přihlédnutím k tomuto faktu lze jako středohradištní označit vedle nálezů z Benátek 

2 - hradiště lokality České Heřmanice 8c, 9d; Svařeň 1; Vysoké Mýto 1, 2; Tisová 3, 3a; 

Vysoké Mýto 8; Vraclav 3b, 3c. Nejednoznačné je zařazení do střední doby hradištní 

keramiky z nalezišť Říkovice 3 a Říkovice 6, zvláště tvoří-li dohromady jedno sídliště. Vedle 

keramiky středohradištní tradice se vyskytuje neméně výrazná keramika mladohradištní. 

Každopádně se neopodstatněné ukázaly dosavadní předpoklady absence středohradištního 

osídlení regionu, skutečný počet lokalit tohoto časového úseku může být vzhledem 

k minimálnímu množství získaného archeologického materiálu neumožňujícícho přesnější 

datování z některých lokalit (Cerekvice nad Loučnou 1; Cerekvice nad Loučnou 13; Čistá 3; 

Domoradice I a, 1 b; Tisová 2; Vysoké Mýto 27) podstatně větší. 

Vedle již dříve známých lokalit Vraclav 1, 2 (hradiště, v tomto případě i na základě 

písemných pramenů; přehled Sláma 1986, 94); Benátky 2 (hradiště); k. ú. Domoradice -

nálezy z kulturní vrstvy Litomyšl - Žaboškrť (Litomyšl poprvé zmiňována v Kosmově 

kronice k r. 981, Kosmas I, XXVII, s. 48) a k. ú. Sedlec přiřazuji mladší době hradištní na 

základě složitěji profilovaných okrajů, výskytu jednotlivé, vícenásobně provedené vlnice, ryté 

šroubovice, nových barevných odstínů a absence slídového ostřiva nálezy z lokalit Vysoké 

Mýto 15 (do stejného období klade V Vokolek střepy získané na téže lokalitě při stavbě čistící 

stanice; Vokolek 1993b); Tisové 17; Tisové 18, 20, Vysokého Mýta 28; Osíku 1, 3a, 3b, 3c, 4; 

ojedinělé zlomky okrajů z naleziště Vysoké Mýto 2 a alespoň část nálezů z lokalit Říkovice 3, 
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6. Zjištěné mladohradištní lokality se, jistě nikoliv náhodou, koncentrují do okolí hradišť 

v Benátkách a na Vraclavi (tab. 77). 

11.4 Výsledné poznatky o osídlení regionu v raném středověku 

Pomocí povrchových sběrů se v posledních letech podařilo objevit jednu lokalitu snad 

již starohradištního stáří, hlavní význam však spočívá (i přes problémy v datování keramiky) 

v prokázání středohradištního osídlení, a to na sedmi nalezištích. Raně středověké lokality se 

soustřeďují především do nejnižších partiích regionu do blízkosti významnějších vodních 

toků (k. ú. Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Říkovice, Tisová, Vysoké Mýto), zcela stranou 

pozornosti však nezůstaly ani polohy poblíž méně významných vodotečí (České Heřmanice, 

Domoradice, Sedlec, Svařeň, Vraclav). 

Velmi zajímavé je zjištění bohužel nečetných a tudíž blíže nedatovatelných 

keramických zlomků středohradištní tradice na lokalitě vedené autorem jako Čistá 3. Jde o již 

známou polohu v místech, kde se na hraně svahu nachází valové těleso, v literatuře vedené 

pod označením Čistá - Zemanový stráně (Skutil 1947/48, 38). Názory na původ valového 

tělesa kolísají od recentního datování až po raně středověké hradiště, poslední interpretace 

valů je lineární opevnění důležité zemské stezky (Charvát 1997, 13). Nalezená raně 

středověká keramika je v této diskuzi sice významným argumentem, nicméně bezpečné 

datování samotného valového tělesa umožní pouze případný archeologický výzkum. 

Téměř všechny zjištěné raně středověké lokality můžeme označit jako sídliště, 

v případě Benátek a Vraclavi jako sídliště opevněná. Velice zajímavá je dispozice sídliště 

naleziště Svařeň 1 nacházející se na ostrožně, ovšem bez jakýchkoliv dokladů opevnění 

přístupové šíje. Nelze vyloučit snesení fortifikace v mladších obdobích, jistotu bez provedení 

archeologického průzkumu ovšem nemáme. Spolehlivě zjištěná raně středověká, ovšem toliko 

mladohradištní pohřebiště máme na sledovaném území doložena pouze na k. ú. Vraclav, a to 

minimálně ve dvou polohách. Jedno objevil archeologický výzkum v šedesátých letech 

minulého století na akropoli hradiště, část druhého zničila pod hradištěm při silnici na 

Janovičky stavba rodinného domu, přičemž se podařilo prozkoumat pouze torza několika 

hrobů a několik stříbrem plátovaných esovitých záušnic (Beková 1999). Mladší době hradištní 

by mohly vzhledem ke stratigrafii náležet nejspodnější hroby zachycené archeologickým 

výzkumem při bývalém kostele sv. Václava, které však postrádaly spolehlivý datovací 

materiál (Ježek - Sigl - Vokolek 1998). Mimo k. ú. Vraclav jediným nálezem, u kterého 

můžeme důvodně předpokládat hrobový původ, je drobná esovitá záušnice z Litomyšle

Žaboškrti. 
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V úvahách o českomoravských kontaktech hraje zásadní roli komunikace v literatuře 

od 19. stol. označovaná jako Trstenická stezka (naposled Severin 2000 s přehledem 

literatury). Jediné nálezy, které mají z tohoto hlediska určitou vypovídací schopnost, jsou 

artefakty získané na hradišti u Benátek - avarský železný třmen a dvě ostruhy, se zpětnými 

háčky a s liliovitými ploténkami. Se zajímavou situací se setkáváme na moravské straně 

Trstenické stezky, v Malé Hané. Z povrchových sběrů zde vedle středohradištních nalezišť 

známe též spolehlivě i lokality starohradištní (sběry autora, do tisku připravováno s N. 

Profantovou), nedávno do tisku uvedené hradiště v Nectavském údolí datované nálezy do 11. 

stol. (Vích 200 I, 31; Čižmář 2004, 82) a především dlouho v literatuře známé, ale dosud 

velice málo prozkoumané hradisko u Křenova (Zadního Arnoštova, někdy též vedeno jako 

mařínské hradisko; Novotný 1971 ). 

12. Závěr 

Na území Litomyšlska a Vysokomýtska můžeme, i přes relativně vyšší nadmořskou 

výšku větší části tohoto území, konstatovat doklady přítomnosti člověka prakticky po celý 

sledovaný úsek pravěku a raného středověku s výjimkou starší - střední doby bronzové a 

časně slovanského období. Zjištěný stav představuje ve skutečnosti pouze pomyslnou špičku 

ledovce, protože většina shromážděných pramenů byla získána syntetickým povrchovým 

sběrem. 

Nejstarší nálezy v rámci sledovaného úseku pravěkých dějin daného regionu spadají 

již do I. stupně kultury s lineární keramikou a známe je dosud výhradně z k. ú. Cerekvice nad 

Loučnou. Okolí Cerekvice tak můžeme považovat za centrum neolitizace zdejšího regionu. 

Z širšího regionu disponujeme ve sběrovém materiálu obtížně rozlišitelnou keramikou II. a 

III. stupně LnK, významné jsou především ojedinělé zlomky keramiky konce III. a IV stupně 

této kultury. Šárecký stupeň LnK byl v regionu dosud předpokládán pouze teoreticky (Vencl 

1963, 22-33). V případě kultury s vypíchanou keramikou a lengyelské kultury musíme na 

podrobnější chronologický rozbor rezignovat, pouze u zlomku StK z lokality Nedošín 2, 3, 3a 

můžeme vzhledem k výskytu velkých vpichů v kombinaci s malými uvažovat o mladším 

stupni této kultury v pojetí M. Zápotocké. Množství neolitických artefaktů pak nejsme 

schopni kulturně přesněji zařadit, rozsah území v neolitu osídleného je však dosti překvapivý. 

Eneolitické nálezy nejsou ve sledovaném regionu nijak četné (což ovšem platí více 

méně pro celé východní Čechy), pocházejí však z celého průběhu pozdní doby kamenné. 

Kulturu nálevkovitých pohárů známe z k. ú. Horní Sloupnice, této kultuře vzhledem 

k výskytu torza láhve s límcem náleží alespoň část materiálu z archeologicky zkoumaného 
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hliníku ve Vysokém Mýtě- cihelně "Na Krétě". Řivnáčské kultuře náleží fragment čerpáku 

objevený za neznámých okolností v okolí hradiště v Benátkách, kultuře jevišovické pak 

několik keramických zlomků sebraných někde v okolí Cerekvice nad Loučnou. Do pozdního 

eneolitu spadají zdobené zlomky zvoncovitých pohárů a zlomky mís s charakteristicky 

profilovaným okrajem z k. ú. Horní Sloupnice. 

Po hiátu (ať již zdánlivém, daným stavem pramenné základny, nebo skutečném) ve 

starší a střední době bronzové Litomyšlsko a Vysokomýtsko osídluje lid kultury lužických 

popelnicových polí. Ze třinácti poloh máme doloženu její lužickou fázi, ze šesti poloh fázi 

slezskou. Počet nalezišť slezské fáze je nepochybně podhodnocen, protože identifikaci 

keramiky pozdní doby bronzové umožňuje pouze nepříliš často se vyskytující výzdoba. 

K významným zjištěním nepochybně náleží vzhledem k předpokládanému úbytku obyvatel 

v deseti polohách registrovaná platěnická fáze. Pozdní dobu halštatskou známe z jediné 

polohy. Podrobnější chronologii jsme schopni naznačit pouze u lužické fáze (pokud přijmeme 

aplikaci chronologie vypracované na funerální keramice na keramiku sídlištní). Okrajem 

okřínu s výzdobou nad lomem z naleziště Vraclav 3a, 3b, 3c máme spolehlivě doložen ll. 

stupeň lužické kultury v pojetí V Vokolka, zlomek výdutě džbánu s vypnulinami naznačuje na 

téže lokalitě již přítomnost I. stupně. 

Keramika z mladší doby železné spadá na základě výskytu ploše ovalených okrajů a 

rozpadávajícího se hřebenování do úseku v relativní chronologii vyjádřeného jako LtC 2 -

LtD. Uvedené datování potvrzuje zlomek kobaltově modrého náramku z naleziště Vraclav 3c. 

Keramiku z období plochých keltských pohřebišť spolehlivě doloženu nemáme, její výskyt 

vzhledem k objevu osady v nedalekých Slepoticích (za ústní sdělení děkuji PhDr. M. Bekové) 

nelze v budoucnu vyloučit. 

Nalezená keramika datuje zjištěná sídliště doby římské do stupně B2, případně B2/CJ. 

Pouze u lokality Vysoké Mýto 15 můžeme díky ojedinělým nálezům kovové a skleněné 

industrie uvažovat o užším stupni B 2 . Keramiku mladší doby římské spolehlivě doloženu 

nemáme, tento stav spíše než skutečný hiát způsobila špatná rozpoznatelnost keramických 

zlomků uvedeného období daná nízkým stupněm zdobenosti, sídlištní keramice mladší doby 

římské navíc dosud byla příslušnými specialisty věnována pouze okrajová pozornost. 

O platnosti výše uvedených řádků svědčí objev zásobní jámy z období stěhování 

národů při archeologickém výzkumu v poloze Tisová-Staré Mýto. Nebýt plošného odkryvu 

zaměřeného na středověkou sídlištní situaci, přítomnost období stěhování národů ve 

sledovaném regionu by nepochybně unikla pozornosti. 
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z časně slovanského období zde dosud jakýchkoliv dokladů zcela postrádáme, 

problematická zůstává prozatím též přítomnost starší doby hradištní, reprezentovaná pouze 

železným třmenem z hradiště v Benátkách a ojedinělým keramickém zlomkem z lokality 

Vraclav 3b. Nově se ve větší míře podařilo prokázat přítomnost osídlení střední doby hradištní 

a také řadu nových lokalit mladohradištních. V raném středověku jsme však bohužel 

limitování stále ještě nízkou úrovní poznání východočeské raně středověké keramiky. 

Z hlediska vztahů ve shromážděné pramenné základně shledáváme silné vazby 

k moravskému prostoru. Svědčí o tom následující fakta: 

1. V mladší době kamenné výskyt na místní poměry exotických surovm použitých při 

výrobě kamenné industrie (obsidián, pokud je skutečně neolitický, radiolarit, jadeit). Za 

doprovodné znaky lze považovat výskyt tuhové keramiky, na Moravě se masově 

vyskytující především v mladším úseku LnK, a výskyt notové výzdoby. 

2. V pozdní době kamenné výskyt jevišovické kultury v Cerekvici na Loučnou. Jako doklad 

českomoravských kontaktů lze chápat i objev izolované lokality kultury zvoncovitých 

pohárů na k. ú. Horní Sloupnice uprostřed mezi dvěma enklávami této kultury na 

Královéhradecku ve východních Čehách a Boskovické brázdě na severozápadní Moravě. 

3. V kultuře lužických popelnicových polí jednoznačné doklady českomoravských kontaktů 

postrádáme. Povrchovými sběry zjištěná intenzita osídlení na Litomyšlsku a 

Vysokomýtsku na straně jedné a na Jevíčsku a Moravskotřebovsku na straně druhé (sběry 

autora ve stádiu zpracovávání) prakticky vylučuje vzájemné ignorování těchto regionů. 

4. Jednoznačné doklady českomoravských kontaktů postrádáme i v době laténské. Výskyt 

kolkovaných obrácených C ve vnitrozemí východních Čech, kdy je tento motiv 

charakteristický pro oblast Prostějovska však naznačuje, že Litomyšlsko 

s Vysokomýtskem nestály stranou vzájemných kontaktů ani v mladší době železné. 

5. Českomoravské kontakty po změně letopočtu dokládá lučík spony identifikovaný jako 

napodobenina spony typu Aucissa. Tento výrobek římskoprovinciálního původu se na 

místo nálezu nepochybně dostal zprostředkovaně přes Moravu. 

Kromě dokladů českomoravských (a tedy východních) kontaktů máme k dispozici 

(bohužel dnes již pouze v kresebné podobě) artefakt dokumentující kontakt severním směrem. 

Jedná se o bohatě zdobený hrot kopí z k. ú. Pekla, pocházející až ze severního Německa nebo 

Skandinávie. 

13. Použité zkratky 

AÚ AV ČR- Archeologický ústav Akademie věd České republiky 
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BN- broušená industrie 

i. č. -inventární číslo 

ch. sběru- charakteristika sběru 

KLPP- kultura lužických popelnicových polí 

KMVČ - Krajské muzeum východních Čech 

KNP- kultura nálevkovitých pohárů 

KŠK- kultura se šňůrovou keramikou 

KZP - kultura zvoncovitých pohárů 

kult. -kultura 

LgK -lengyelská kultura 

I it. - I iteratura 

LnK- kultura s lineární keramikou 

lok. -lokalita 

MMK- kultura s moravskou malovanou keramikou 

okol. - okolnosti 

pozn. - poznámka 

př. č. - přírůstkové číslo 

StK - kultura s vypíchanou keramikou 

Šl - štípaná industrie 

ulož. - uloženo 

X -jednotlivé kusy 

XX - desítky kusů 

XXX - stovky kusů 
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15. Popisky k tabulkám 

Tab. 1: 1 Komice 1; 2 Komice 1 e; 3 Komice 6b; 4 Komice 1 O; 5 Komice 4; 6-7 Komice 2c; 8 

Komice 4; 9-11 Komice 2b; 12-14 Komice 2. 

Tab. 2: 1-2,5 Komice 2a; 3-4,6-15 Komice 2. 

Tab. 3: 1-3 Cerekvice nad Loučnou 1; 4-9 Cerekvice nad Loučnou 3. 

Tab. 4: 1 Cerekvice nad Loučnou 8; 2-15 Cerekvice nad Loučnou ll. 

Tab. 5: 1-9 Cerekvice nad Loučnou ll; 10 Cerekvice nad Loučnou, trať "Za horou"; ll 

Makov; 12-13 Vysoké Mýto 28; 14 Morašice 3; 15-16 Sedliště 4a. 

Tab. 6: 1 Horní Sloupnice 27 mikrolokality a-g; 2 Horní Sloupnice 27 mikrolokalita b. 

Tab. 7: 1 Horní Sloupnice 27 mikrolokalita f; 2-20 Horní Sloupnice Sa. 

Tab. 8: 1-11 Horní Sloupnice Se; 12 Horní Sloupnice 16; 13-14 Horní Sloupnice 40; 15 Horní 

Sloupnice 35; 16 Horní Sloupnice 6a; 17 Bohuňovice 8. 

Tab. 9: 1 Horní Sloupnice- "Podchloumí"; 2-8 Pekla 3. 

Tab.lO: l-8Pekla3;9-14Pekla3a; 15-17Pekla3c; 18Pekla-dvůrdomučp.l9. 

Tab. ll: 1- Osík- pole "Bouzovec"; 2 Osík 3a; 3 Osík- cihelna; 4 Osík la. 

Tab. 12: 1 Vysoké Mýto- u Choceňské brány; 2 Litomyšl -mezi Pernštýnem a viaduktem; 

Litomyšl - okolí dvora Pernštýna. 

Tab. 13: 1 Desná - "Na hraničkách"; 2 Desná - 500 m severně od Drábků; 3 - Desná - za 

Sýkorovými humny; 4 Javorník. 

tab. 14: 1 1-18 Nedošín 3. 

Tab. 15: 1 Němčice 8; 2 České Heřmanice 8c; 4 Dolní Újezd - Švejdův mlýn; 5 Němčice 1; 3, 

6-7 Tisová 1. 

Tab. 16: 1 Poříčí - říčka Desinka; 2 Dolní Sloupnice 2a; 3 Svařeň 1; 4 Vysoké Mýto 2; 5 

Bučina- na návsi; 6 Újezdec. 

Tab. 17: 1-2 Vysoké Mýto 18c; 3-4 Vysoké Mýto 18e; 5 Dolní Újezd 8; 6-9 Tisová 18; 10-11 

dolní Újezd - okolí domu čp. 218; 12-15 Tisová 12. 

Tab. 18: 1-5 Cerekvice nad Loučnou, Pekla a okolí (ze sbírky J. Anderleho). 

Tab. 19: 1-12, 15-17 Horní Sloupnice 6b; 13 České Heřmanice 6; 14 Horní Sloupnice 6a. 

Tab. 20: 1, 4, 6-7, 12, 16, 18-19, 22-23 Horní Sloupnice 6b; 2-3 Horní Sloupnice 16; 5, 8-9, 

ll, 14-15, 21 Horní Sloupnice 6a; 10, 13, 17 Horní Sloupnice 11; 20 Horní Sloupnice 

11a; 24 Horní Sloupnice 9. 

Tab. 21: 1-3 Cerekvice nad Loučnou; 4 Horní Sloupnice Sa; 5 Horní Sloupnice 6b; 6 Benátky 

u Litomyšle; 7 Komice I; 8 Dolní Sloupnice 16; 9 Vysoké Mýto 2. 

Tab. 22: 1-17, 19 Vysoké Mýto 7- hliník; 18 Horní Sloupnice 6b. 
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I 
l 
'I I Tab. 23: 1, 3-4 Horní Sloupnice 6b; 2 Horní Sloupnice 16; 7 Horní Sloupnice 6a; 5-6, 8-17 
i 
t Vysoké Mýto 7 -hliník. 

hab. 24: 1-3, 5-9, 12-14 Horní Sloupnice 6b; 4 Horní Sloupnice 12; 10-11 Horní Sloupnice 
í 

6a; 15 Horní Sloupnice 11. 

· Tab. 25: 1-2 Dolní Sloupnice 7; 3 Trstěnice- u usedlosti čp. 1 05; 4 Němčice 9; 5 Vraclav Se; 

6 Litomyšl- pole pod "Hlavňovem"; 7 Tržek; 8 Trstěnice; 9 České Heřmanice 2a. 

Tab. 26: 1 Vlčkov; 2 Pekla 3a; 3 Dolní Sloupnice 7; 4, 7 Komice 2; 5 Pekla 3; 6 České 
Heřmanice Sa; 8 Sedliště 6a; 9 Tisová 6a. 

Tab. 27: 1-14 Vraclav 3b. 

Tab. 28: 1-14 Vraclav 3b. 

Tab. 29: 1 1-16 Vraclav 3b. 

Tab. 30: 1-10 Vraclav 3b. 

Tab. 31: 1-11, 13-17 Vraclav 3b; 12, 18 Vraclav 3c; 19-22 Vraclav 3a. 

Tab. 32: 1-10 Vraclav 3b; 11-15 Vraclav 3c; 16-22 Vraclav 4; 23 Vraclav Sd. 

Tab. 33: 1-2 Vraclav 7a; 3 Vraclav 7c; 4 Vraclav 8; 5-16, 18-20 Vysoké Mýto 15; 17, 21-27, 

29-31 Vysoké Mýto 8; 28, 33-34 Vysoké Mýto 19; 32 Vysoké Mýto 20a. 

Tab. 34: 1-19 Vysoké Mýto 2. 

Tab. 35: 1-29 Vysoké Mýto 2. 

Tab. 36: 1-30 Vysoké Mýto 2. 

Tab. 37: 1-2 Vysoké Mýto 7; 3-14 Vysoké Mýto 24; 15-26 Horní Sloupnice 6b. 

Tab. 38: 1-24 Horní Sloupnice 6b. 

Tab. 39: 1-22 Horní Sloupnice 6b. 

Tab. 40: 1-13 Horní Sloupnice 6b; 14-22 Horní Sloupnice 16; 23 Horní Sloupnice ll; 24-30 

Horní Sloupnice 6a; 31 Horní Sloupnice 9. 

Tab. 41: 1-11 Horní Sloupnice 16; 12-16 Tisová 2; 17-18 Komice 6; 19-21 Komice 1; 22-24, 

27-28 Dolní Sloupnice 25; 25-26 Vysoké Mýto 18a; 29 Vysoké Mýto 27; 30-34 Sedlec 4. 

Tab. 42: 1-8 Sedlec 4; 9-10 Svařeň 1; 11-17 Vysoké Mýto 15; 18 Pekla 5; 19 Litomyšl

Smetanův dům; 20-28 Cerekvice nad Loučnou 14. 

Tab. 43: 1, 5 Hrušová 3a; 2 Hrušová 3c; 3, 6-7 Cerekvice nad Loučnou 14; 4, 8-30 Cerekvice 

nad Loučnou ll. 

Tab. 44: 1 Dvořisko; 2 Desná- z potoka Desinka; 3 Litomyšlsko?; 4-5 Benátky u Litomyšle 

- hradiště; 6 Němčice -na "Koloušce". 

Tab. 45: 1 1-28 Vraclav 3b. 

Tab. 46: 1-18 Vraclav 3b. 
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l r ,, 
'I Tab. 47:1-4 Vraclav 3c; 5-6 Nedošín 3; 7-8 Vraclav 3a; 9-10 Tisová 18; 11-19 Tisová 3; 20 
i 

Tisová 3a. 

:Tab. 48: 1-7 Vysoké Mýto 15; 8-10 Vysoké Mýto 15b; 11-15 Vysoké Mýto 18a; 16 Vysoké 

Mýto l8d. 

Tab. 49: 1-19 Vysoké Mýto 15. 

Tab. 50: 1-19 Vysoké Mýto 15. 

Tab. 51: 1-21 Vysoké Mýto 15; 22 Vysoké Mýto 18b; 23 Vysoké Mýto 18c; 24-28 Vysoké 

Mýto 18a (měřítko A 16, 18; měřítko B -ostatní). 

Tab. 52: 1-32 Tisová 3. 

Tab. 53: 1-4 Tisová 15; 5 Komice 1 ; 6-13 Cerekvice nad Loučnou 1; 14-19 Tisová 1, objekt 8, 

část C; 20-23 Tisová 1, objekt 82. 

Tab. 54: 1-8 Tisová 1, objekt 82. 

Tab. 55: 1-5 Tisová l, objekt 82; 6 Tisová l, objekt 82 -půdorys; 7 Tisová 1, objekt 8, část C 

-půdorys; 8 Tisová l, objekt 82- řez (popis vrstev v textu). 

Tab. 56: 1-24 Říkovice 3. 

Tab. 57: 1-20 Říkovice 6. 

Tab. 58: l-l4Říkovice6; 15-19Vraclav3b. 

Tab. 59: 1-31 Osík 1, 3a, 3b, 3c, 4. 

Tab. 60 1: 1-6 Tisová 20; 7-11 Tisová 17; 12-16 Tisová 3a; 17-20 Tisová 3; 21-23 Tisová 2. 

Tab. 61: 1 Cerekvice nad Loučnou ll; 2 Cerekvice nad Loučnou 13; 3-6 Cerekvice nad 

Loučnou 1; 7-9 Domoradice la, lb; 10-12 Čistá 3; 13 Vysoké Mýto 15; 14-26 Vysoké 

Mýto 8. 

Tab. 62: 1-10 Svařeň 1; 11-17 České Heřmanice 8c. 

Tab. 63: 1-6 Vysoké Mýto 2. 

Tab. 64 Kultura s lineární keramikou: 1 Vysoké Mýto 18c, 18d, 18e; 2 Tisová 12, 19; 3 Pekla 

3, 3a, 3c; 4 Cerekvice nad Loučnou 3; 5 Cerekvice nad Loučnou 1, 1 b; 6 Cerekvice nad 

Loučnou ll; 7 Horní Sloupnice S a; 8 Horní Sloupnice Se, 40; 9 Komice 1, 1 a, 1 e, 2, 2a, 

2b, 2c, 6b. 

Tab. 65 Kultura s vypíchanou keramikou: 1 Tisová 12, 19; 2 Cerekvice nad Loučnou 3; 3 

Cerekvice nad Loučnou 11; 4 Nedošín 2, 3, 3a; 5 Komice 1, 1a, le, 2, 2a, 2b, 2c, 6b; 6 

Horní Sloupnice Sa. 

Tab. 66 Lengyelská kultura: l Vraclav (katastr); 2 Vysoké Mýto - u Choceňské brány; 3 

Komice 1, Ia, le, 2, 2a, 2b, 2c, 6b; 4 Horní Sloupnice Se, 40. 
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! Tab. 67 Eneolitické kultury: 1 Vysoké Mýto 7 - cihelna "Na Krétě" (KNP, starý eneolit); 2 

Cerekvice nad Loučnou- naleziště 1? (jevišovická kult.); 3 Horní Sloupnice 6a, 6b, 9, ll, 

ll a, 12, 16 (KNP, KZP); 4 Benátky- okolí hradiště (řivnáčská kult.). 

Tab. 68 Kultura lužických popelnicových polí -lužická fáze: 1 Vraclav 3a, 3b, 3c; 2 Sedlec 4; 

3 Domoradice (katastr); 4 Vraclav 7a, 7b, 7c; 5 Sedlec 3; 6 Vysoké Mýto 18a; 7 Vysoké 

Mýto 24; 8 Vysoké Mýto 15; 9 Vysoké Mýto 7- cihelna "Na Krétě"; 10 Pekla 5; ll 

Dolní Sloupnice25; 12 Horní Sloupnice 6a, 6b, 9, ll, 11a, 12, 16; 13 Komice 1, la, le, 2, 

2a, 2b, 2c, 6b. 

Tab. 69 Kultura lužických popelnicových polí -slezská fáze: 1 Vraclav 4; 2 Vysoké Mýto 8; 3 

Vysoké Mýto 1, 2; 4 Cerekvice nad Loučnou 14; 5 Cerekvice nad Loučnou 11; 6 Horní 

Sloupnice 6a, 6b, 9, 11, 11 a, 12, 16. 

tab. 70 Kultura lužických popelnicových polí - platěnická fáze: 1 Sedlec 4; 2 Vraclav 3a, 3b, 

3c; 3 Vraclav 4; 5 Vysoké Mýto 19; 6 Vysoké Mýto 8; 7 Vysoké Mýto 1, 2; 8 Vysoké 

Mýto 20a; 9 Tisová 2; 1 O Benátky 2- hradiště. 

Tab. 71 Kultura lužických popelnicových polí- pozdní halštat: 1 Vysoké Mýto 1, 2. 

Tab. 72 Mladší doba železná: l Vraclav 3a, 3b, 3c; 2 Vysoké Mýto 18d; 3 Vysoké Mýto 18a; 4 

Vysoké Mýto 15, 15a, 15b; 5 Vysoké Mýto 17; 6 Tisová 18; 7 Tisová 3, 3a; 8 Nedošín 3. 

Tab. 73 Starší doba římská: 1 Vraclav 1, 2 - hradiště; 2 Vysoké Mýto 18a, 18b, 18c; 3 Vysoké 

Mýto 15; 4 Tisová 3, 3a. 

Tab. 74 Stěhování národů: 1 Tisová 1 -"Staré Mýto". 

Tab. 75 Starší doba hradištní: 1 Vraclav 3b; 2 Benátky 2- hradiště. 

Tab. 76 Střední doba hradištní: I Svařeň 1; 2 Vraclav 3b, 3c; 3 Vysoké Mýto 8; 4 Vysoké 

Mýto 1, 2; 5 Tisová 3, 3a; 6 České Heřmanice 8c, 9d; 7 Benátky 2- hradiště. 

Tab. 77 Mladší doba hradištní: 1 Vraclav 1, 2 - hradiště; 2 Benátky 2 - hradiště; 3 

Domoradice (katastr); 4 Sedlec (katastr); 5 Vysoké Mýto 15; 6 Vysoké Mýto 2; 7 Tisová 

18, 20, Vysoké Mýto 28; 8 Tisová 17; 9 Říkovice 3, 6; 10 Osík 1, 3a, 3b, 3c, 4; 11 

Litomyšl - "Žaboškrt"'. 
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Tab. 1: 1 Kornice 1; 2 Kornice 1 e; 3 Kornice 6b; 4 Kornice 1 O; 

5 Kornice 4; 6-7 Kornice 2c; 8 Kornice 4; 9-11 
Kornice 2b; 12-14 Kornice 2. 
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Tab. 2: 1-2, 5 Kornice 2a; 3-4, 6-15 Kornice 2. 
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Tab. 3: 1-3 Cerekvice nad Loučnou 1; 4-9 Cerekvice nad 
Loučnou 3. 
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Tab. 4: 1 Cerekvice nad Loučnou 8; 2-15 Cerekvice nad 

Loučnou 11. 
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Tab. 5: 1-9 Cerekvice nad Loučnou 11; 1 O Cerekvice nad 
Loučnou, trať "Za horou"; 11 Makov; 12-13 Vysoké 
Mýto 28; 14 Morašice 3; 15-16 Sedliště 4a. 
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Tab. 6: 1 Horní Sloupnice 27 mikrolokality a-g; 2 Horní 
Sloupnice 27 mikrolokalita b. 
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Tab. 7: 1 Horní Sloupnice 27 mikrolokalita f; 2-20 Horní 
Sloupnice 5a. 
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Tab. 8: 1-11 Horní Sloupnice 5c; 12 Horní Sloupnice 16; 13-14 
Horní Sloupnice 40; 15 Horní Sloupnice 35; 16 Horní 
Sloupnice 6a; 17 Bohuňovice 8. 



3 

\ 
I I 

I 'I 
I 

1 

(. I i I 
I 

I i 
I I 

I I I ~ 
: I I 

I 

i'~~: fffl • I 
. I I 

I I . 
I 

/ 

4 

~7 

I I 

I I 

I ' 

\ \ I 

Tab. 9: 1 Horní Sloupnice- "Podchloumí"; 2-8 Pekla 3. 
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Tab. 10: 1-8 Pekla 3; 9-14 Pekla 3a; 15-17 Pekla 3c; 18 Pekla
dvůr domu čp. 19. 
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Tab. 11: 1 Osík- pole "Bouzovec"; 2 Osík 3a; 3 Osík- cihelna; 
4 Osík 1a. 
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Tab. 12: 1 Vysoké Mýto - u Choceňské brány; 2 Litomyšl -
mezi Pernštýnem a viaduktem; 3 Litomyšl- okolí dvora 
Pernštýna. 
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Tab. 13: 1 Desná- "Na hraničkách"; 2 Desná- 500 m severně 
od Drábků; 3 Desná - za Sýkorovými humny; 
4 Javorník. 
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Tab. 14: 1-18 Nedošín 3. 
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Tab. 15: 1 Němčice 8; 2 České Heřmanice Se; 4 Dolní Újezd -
Švejdův mlýn; 5 Něrnčice 1; 3, 6-7 Tisová 1. 
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Tab. 16: 1 Poříčí - říčka Desinka; 2 Dolní Sloupnice 2a; 
3 Svařeň 1; 4 Vysoké Mýto 2; 5 Bučina - na navs1; 
6 Ú"ezdec. 
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Tab. 17: 1-2 Vysoké Mýto 18c; 3-4 Vysoké Mýto 18e; 5 Dolní 
Újezd 8; 6-9 Tisová 18; 10-11 Dolní Újezd -okolí domu 
čp. 218; 12-15 Tisová 12. 
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Tab. 18:1-5 Cerekvice nad Loučnou, Pekla a okolí (ze sbírky J. 
Anderleho). 
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3b. 19: 1-12, 15-17 Horní Sloupnice 6b; 13 České Heřmanice 
6; 14 Horní Sloupnice 6a. 
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~ab. 20: 1, 4, 6-7, 12, 16, 18, 19, 22-23 Horní Sloupnice 6b; 2-3 
Horní Sloupnice 16; 5, 8-9, 11, 14,15, 21 Horní 
Sloupnice 6a; 1 O, 13, 17 Horní Sloupnice 11; 20 Horní 
Sloupnice 11 a; 24 Horní Sloupnice 9. 
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Tab. 21: 1-3 Cerekvice nad Loučnou; 4 Horní Sloupnice 5a; 5 
Horní Sloupnice 6b; 6 Benátky u Litomyšle; 7 Kornice 1; 
8 Dolní Sloupnice 16; 9 Vysoké Mýto 2. 
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Tab. 22: 1-17, 19 Vysoké Mýto 7 - hliník; 18 Horní Sloupnice 
6b. 
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íab. 23: 1, 3-4 Horní Sloupnice 6b; 2 Horní Sloupnice 16; 7 
Horní Sloupnice 6a; 5-6, 8-17 Vysoké Mýto 7- hliník. 
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rab. 24: 1-3, 5-9, 12-14 Horní Sloupnice 6b; 4 Horní Sloupnice 
12; 10-11 Horní Sloupnice 6a; 15 Horní Sloupnice 11. 
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Tab. 25: 1-2 Dolní Sloupnice 7; 3 Trstenice - u usedlosti čp. 
1 05; 4 Němčice 9; 5 Vraclav 5c; 6 Litomyšl - pole pod 
"Hiavňovem"; 7 Tržek; 8 Trstenice; 9 české Heřmanice 
2a. 
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-ab. 26: 1 Vlčkov; 2 Pekla 3a; 3 Dolní Sloupnice 7; 4, 7 Kornice 
2; 5 Pekla 3; 6 české Heřmanice 5a; 8 Sedliště 6a; 9 
Tisová 6a. 
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Tab. 27: 1-14 Vraclav 3b. 
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Tab. 28: 1-14 Vraclav 3b. 
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Tab. 29: 1-16 Vraclav 3b. 
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Tab. 30: 1-1 O Vraclav 3b. 
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Tab. 31: 1-11, 13-17 Vraclav 3b; 12, 18 Vraclav 3c; 19-22 
Vraclav 3a. 
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Tab. 32: 1-10 Vraclav 3b; 11-15 Vraclav 3c; 1C-22 Vraclav 4; 2J 
Vraclav 5d. 
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Tab. 33: 1-2 Vraclav 7a; 3 Vraclav 7c; 4 Vraclav 8; 5-16, 18-20 
Vysoké Mýto 15; 17, 21-27, 29-31 Vysoké Mýto 8; 28, 
33-34 Vysoké Mýto 19; 32 Vysoké Mýto 20a. 
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Tab. 34: 1-19 Vysoké Mýto 2. 
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Tab. 35: 1-29 Vysoké Mýto 2. 
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Tab. 36: 1-30 Vysoké Mýto 2. 
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Tab. 37: 1-2 Vysoké Mýto 7; 3-14 Vysoké Mýto 24; 15-26 Horní 
Sloupnice 6b. 
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Tab. 38: 1-24 Horní Sloupnice 6b. 
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Tab. 39: 1-22 Horní Sloupnice 6b. 
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Tab. 40: 1-13 Horní Sloupnice 6b; 14-22 Horní Sloupnice 16; 23 
Horní Sloupnice 11; 24-30 Horní Sloupnice 6a; 31 Horní 
Sloupnice 9. 
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Tab. 41: 1-11 Horní Sloupnice 16; 12-16 Tisová 2; 17-18 
Kornice 6; 19-21 Kornice 1; 22-24, 27-28 Dolní 
Sloupnice 25; 25-26 Vysoké Mýto 18a; 29 Vysoké Mýto 
27; 30-34 Sedlec 4. 
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Tab. 42: 1-8 Sedlec 4; 9-10 Svařeň 1; 11-17 Vysoké Mýto 15; 
18 Pekla 5; 19 Litomyšl - Smetanův dům; 20-28 
Cerekvice nad Loučnou 14. 
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28 
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Tab. 43: 1, 5 Hrušová 3a; 2 Hrušová 3c; 3, 6-7 Cerekvice nad 
Loučnou 14; 4, 8-30 Cerekvice nad Loučnou 11. 
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Tab. 44: 1 Dvořisko; 2 Desná - z potoka Desinka; 3 
Litomyšlsko ?; 4-5 Benátky u Litomyšle - hradiště; 6 
Němčice- na "Koloušce". 
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Tab. 45: 1-28 Vraclav 3b. 
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Tab. 46: 1-18 Vraclav 3b. 
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Tab. 47: 1-4 Vraclav 3c; 5-6 Nedošín 3; 7-8 Vraclav 3a; 9-10 
Tisová 18; 11-19 Tisová 3; 20 Tisová 3a. 
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Tab. 48: 1-7 Vysoké Mýto 15; 8-10 Vysoké Mýto 15b; 11-15 
Vysoké Mýto 183; 16 Vysoké Mýt:) 18d. 
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Tab. 49: 1-19 Vysoké Mýto 15. 
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Tab. 50: 1-19 Vysoké Mýto 15. 
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Tab. 51: 1-21 Vysoké Mýto 15; 22 Vysoké Mýto 18b; 23 Vysoké 
Mýto 18c; 24-28 Vysoké Mýto 18a (měřítko A- 16, 18; 
měřítko B -ostatní). 
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Tab. 52: 1-32 Tisová 3. 
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Tab. 53: 1-4 Tisová 15; 5 Kornice 1; 6-13 Cerekvice nad 
Loučnou 1; 14-19 Tisová 1, objekt 8, část C; 20-23 
Tisová 1, objekt 82. 
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Tab. 54: 1-8 Tisová 1, objekt 82. 
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Tab. 55: 1-5 Tisová 1, objekt 82; 6 Tisová 1, objekt 82 -
půdorys; 7 Tisová 1, objekt 8, část C - půdorys; 8 
Tisová 1, objekt 82- řez (popis vrstev uveden v textu). 
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Tab. 56: 1-24 Říkovice 3. 
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Tab. 57: 1-20 Řikovjce 6. 
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Tab. 58: 1-14 Řfkovice 6; 15-19 Vraclav 3b. 
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Tab. 59: 1-31 Osík 1, 3a, 3b, 3c, 4. 
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Tab. 60: 1-6 Tisová 20; 7-11 Tisová 17; 12-16 Tisová 3a; 17-20 
Tisová 3; 21-23 Tisová 2. 
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Tab. 61: 1 Cerekvice nad Loučnou 11; 2 Cerekvice nad 
Loučnou 13; 3-6 Cerekvice nad Loučnou 1; 7-9 
Domoradice 1a, 1b; 10-12 Čistá 3; 13 Vysoké Mýto 15; 
14-26 Vysoké Mýto 8. 
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Tab. 62: 1-10 Svařeň 1; 11-17 české Heřmanice Bc. 
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Tab. 63: 1-6 Vysoké Mýto 2. 



' 

\{\ __ _ 

i 
--. 

001> 

· .... ·· 

.. ·""'::.>/i: 

009 

;__..... ..r· .. __ 
;:=.:-.·. 

S km 

/~-:~; 

\ .. 
. -----.:.~ 

·._, 

··.-::-.·.-.· 

Tab. 64 Kultura s lineární keramikou: 1 Vysoké Mýto 18c, 18d, 
18e; 2 Tisová 12, 19; 3 Pekla 3, 3a, 3c, čp. 19; 4 
Cerekvice nad Loučnou 3; 5 Cerekvice nad Loučnou 1, 
1 b; 6 Cerekvice nad Loučnou 11; 7 Horní Sloupnice 5a; 
8 Horní Sloupnice 5c, 40; 9 Kornice 1, 1 a, 1 e, 2, 2a, 2b, 
2c, 6b. 



-, .... :·. 
: . .- -._ -· .. ---- \ 

5km 

Tab. 65 Kultura s vypíchanou keramikou: 1 Tisová 12, 19; 
2 Cerekvice nad Loučnou 3; 3 Cerekvice nad Loučnou 
11; 4 Nedošín 2, 3, 3a; 5 Kornice 1, 1 a, 1 e, 2, 2a, 2b, 2c, 
6b; 6 Horní Sloupnice 5a. 
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Tab. 66 Lengyelská kultura: 1 Vraclav (katastr); 2 Vysoké Mýto 
- u Choceňské brány; 3 Kornice 1, 1 a, 1 e, 2, 2a, 2b, 2c, 
6b; 4 Horní Sloupnice 5c, 40. 
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Tab. 67 Eneolitické kultury: 1 Vysoké Mýto 7 - cihelna "Na 
Krétě" (KNP, starý eneolit); 2 Cerekvice nad Loučnou -
naleziště 1? Uevišovická kult.); 3 Horní Sloupnice 6a, 6b, 
9, 11, 11 a, 12, 16 (KNP, KZP); 4 Benátky - okolí 
hradiště (řivnáčská kult.). 
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Tab. 68 Kultura lužických popelnicových polí - lužická fáze: 
1 Vraclav 3a, 3b, 3c; 2 Sedlec 4; 3 Domoradice (katastr); 
4 Vraclav ?a, 7b, 7c; 5 Sedlec 3; 6 Vysoké Mýto 18a; 7 
Vysoké Mýto 24; 8 Vysoké Mýto 15; 9 Vysoké Mýto 7 -
cihelna "Na Krétě"; 1 O Pekla 5; 11 Dolní Sloupnice 25; 
12 Horní Sloupnice 6a, 6b, 9, 11, 11 a, 12, 16; 13 Kornice 
1, 1a, 1e,2, 2a, 2b, 2c,6b. 
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Tab. 69 Kultura lužických popelnicových polí - slezská fáze: 
1 Vraclav 4; 2 Vysoké Mýto 8; 3 Vysoké Mýto 1, 2; 4 
Cerekvice nad Loučnou 14; 5 Cerekvice nad Loučnou 
11; 6 Horní Sloupnice 6a, 6b, 9, 11, 11 a, 12, 16. 
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Tab. 70 Kultura lužických popelnicových polí - platěnická fáze: 
1 Sedlec 4; 2 Vraclav 3a, 3b, 3c; 3 Vraclav 4; 5 Vysoké 
Mýto 19; 6 Vysoké Mýto 8; 7 Vysoké Mýto 1, 2; 8 Vysoké 
Mýto 20a; 9 Tisová 2; 1 O Benátky 2- hradiště. 
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Tab. 71 Kultura lužických popelnicových polí - pozdní halštat: 
1 Vysoké Mýto 1 , 2. 
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Tab. 72 Mladší doba železná: 1 Vraclav 3a, 3b, 3c; 2 Vysoké 
Mýto 18d; 3 Vysoké Mýto 18a; 4 Vysoké Mýto 15, 15a, 
15b; 5 Vysoké Mýto 17; 6 Tisová 18; 7 Tisová 3, 3a; 8 
Nedošín 3. 
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Tab. 74 Stěhování národů: 1 Tisová 1 -"Staré Mýto". 
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Tab. 75 Starší doba hradištní: 1 Vraclav 3b; 2 Benátky 2 -
hradiště. 
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Tab. 76: Střední doba hradištní: 1 Svařeň 1; 2 Vraclav 3b, 3c; 3 
Vysoké Mýto 8; 4 Vysoké Mýto 1, 2; 5 Tisová 3, 3a; 6 
české Heřmanice Bc, 9d; 7 Benátky 2 - hradiště. 
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Tab. 77 Mladší doba hradištní: 1 Vraclav 1, 2 - hradiště; 2 
Benátky 2 - hradiště; 3 Domoradice (katastr); 4 Sedlec 
(katastr); 5 Vysoké Mýto 1 5; 6 Vysoké Mýto 2; 7 Tisová 
18, 20, Vysoké Mýto 28; 8 T~sová 17; 9 Řfkovice 3, 6; 
1 O Osík 1, 3a, 3b, ~c, 4; 11 L~tomyšl - Žaboškrt'. 
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